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Förord 

Det har sannerligen varit en resa att arbeta med denna c-uppsats. Det har tagit mycket tid i 

anspråk, inte minst valet av metod bjöd på många timmars litteraturstudier, transkribering, 

bearbetning, analys, reflexion… Hade jag vetat på förhand hur detta arbete skulle ”ta över 

mitt liv” hade jag kanske valt en annan väg. Men så här i efterhand är jag glad för mina 

vägval. Det har varit väldigt intressant och lärorikt! Jag har fått göra en upptäcktsresa bland 

teorier och begrepp och fått förmånen att sitta i långa samtal med min informant, kollegor, 

handledare och vänner. 

Här vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till alla som varit mig behjälpliga under arbetet. 

Först och främst till min informant; utan dig - ingen c-uppsats. Tack också till mina 

handledare på Estetiska institutionen vid Umeå Universitet, som hjälpt mig och guidat mig på 

vägen under olika perioder; Lorentz Edberg och Erik Sigurdson. Alla vänner (ingen nämnd 

och ingen glömd) som läst och kommenterat. Särskilt tack till Maria Westvall, 

Musikhögskolan i Örebro, som läst, kommit med konstruktiv kritik och goda råd och 

uppmuntrat mig när det tog emot, och min studiekamrat Johannes Adolfsson för 

korekturläsning och glada tillrop. Och inte minst min familj för deras uppoffringar, tålamod 

och stöd! Mina älskade barn, Emil och Arvid, ska få se mer av sin mamma framöver.  

 



 

 

Sammanfattning 
 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att utifrån en livsberättelse, här även kallat narrativ, 

undersöka hur man kan förstå mekanismerna runt självbild-självkänsla-självförtroende i 

relation till sångundervisning, ur ett sångsocialisationsperspektiv. Jag har i mitt yrke som 

sångpedagog många gånger mött elever med, enligt min uppfattning, god sångförmåga 

kombinerat med en oförtjänt låg självbild, och ofta undrat över bakgrunden. Metoden jag har 

använt är narrativ metod, en kvalitativ metod där man genom djupintervju, tar del av – och är 

som intervjuare även medskapare av – en människas livsberättelse. Livberättelsen ger oss 

människors egna tolkningar av oss själva och är samtidigt sociala konstruktioner. Muntlig 

berättelse berättar om händelser – men är också en händelse i sig. För genomförandet valdes 

halvstrukturerad och tematiskt guidad intervju för att få ett så djupt svarsresultat som möjligt. 

Jag träffade informanten vid två tillfällen och spelade in intervjun, som sedan transkriberades. 

Resultatet som jag kunnat utläsa är att informanten Lisas musikaliska socialisation kom 

igång relativt sent, men tog fart efter en julavslutning i femte klass. Hon är uppvuxen med den 

effektivitet och rationalitet livet på en bondgård för med sig, vill inte gärna prata om sina 

känslor och hatar att misslyckas. Mina slutsatser är att självkänsla är komplext – beroende av 

olika variabler och kan skifta ganska kraftigt beroende på arena. Självbilden (i relation till 

sång) är även den mycket komplex och beroende av flera samverkande faktorer, så som till 

exempel sång - och musiksocialisation, men även av andra faktorer under uppväxten kopplat 

till såväl familj och miljö, som skola. Detta har jag också sett exempel på i undersökningen. 
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Inledning 

Bakgrund 

Långt innan jag tog min examen som sångpedagog (SMI, Högskolan för Musikpedagogik i 

Stockholm, 1996) mötte jag min första elev med det som inom sångpedagogiken och 

forskningen kallas sångfunktionshämningar. En flicka, ungefär tio år gammal, som 

någorlunda kunde följa en melodis kontur – dock i stort sett utan att träffa några toner rätt. 

Utan vare sig pedagogisk utbildning eller erfarenhet tog jag mig an denna elev med en 

växande passion. Det visade sig att med varsam lyhördhet och stort tålamod gick det faktiskt 

framåt.  

 

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv intresserat mig för både barn och vuxna med 

sångfunktionshämningar; sökt och samlat information och kunskap där jag kunnat finna den 

och experimenterat med de elever jag stött på för att finna lösningar på dessa 

sångfunktionshämningar och de problem som dessa skapar för de som drabbas. Under min 

yrkesbana har jag som en följd av detta intresserat mig för det inre livet och hur det påverkar 

oss och hur det kan påverka sångutvecklingen. En gemensam faktor för de flesta 

sångfunktionshämmade jag mött har varit brister i självbilden och ett mycket lågt 

självförtroende vad gäller den egna sången, även om undantag finns. Jag kommer att behandla 

definitionen av begreppen självbild – självkänsla – självförtroende i avsnittet Centrala 

begrepp och teoretiska ingångar. 

 

Det är kanske inte konstigt, och man kan nog hos olika individer finna olika skeenden med 

vad som kom först; hönan eller ägget. En har kanske som barn fått kritik för sin 

sångprestation, vilket lett till att de utvecklat en låg självbild. Andra har kanske tidigt, och av 

olika orsaker, utvecklat en låg självbild och därför utvecklat en sångfunktionshämning. Berit 

Lidman Magnusson, musiklärare och sångpedagog som ägnat sig åt att forska om 

sångfunktionshämningar och deras orsaker och uppkomst, skriver att orsaker till 

sångfunktionsstörningar kan finnas i den emotionella utvecklingen. Paralleller kan dras till 

depression och tal; en deprimerad person talar ofta med låg och monoton röst (Lidman 

Magnusson, 1999). Inom musikpsykologin studerar man bland annat den musikaliska 

utvecklingen, och där har man funnit att få saker har en sådan betydande inverkan på den egna 

självkänslan som att bli bedömd eller värderad (Persson, 1996). Även Dorothy Irving (Irving, 

1987) och Maria Carlsson (Carlsson, 2007) har skrivit om sångelevers/musikstuderandes 

självkänsla. Jag återkommer till dem i diskussionen. 

 

Jag har också under många år undervisat i sång på musikestetiskt program på gymnasiet och 

där träffat elever med mycket fina förutsättningar – allt annat än sångfunktionshämmade, tvärt 

om. Ändå tycks en del av dem ha både bristande självbild och lågt självförtroende i relation 

till sin sång. Intresset för sång och musik har de fortfarande med sig upp på gymnasiet. De 

presterar mer än väl, men trots det känner de att de inte duger, inte är bra nog, inte är lika bra 

som andra. 
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Frågan är självklar för mig: Vad hände? Var gick det fel?  

 

Koppling till styrdokument 

I läroplanen för gymnasiets estetiska program på Skolverkets hemsida kan vi bland annat läsa: 

”Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer.” 

Vidare läser jag: ”Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och 

självförtroende i musikutövandet.” Ur (musik)ämnets syfte: ”Genom att studera och utöva 

musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.” 

Fortsättningsvis läser jag att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande, under punkt nr 7: ”Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk 

gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik” (Skolverket, 2014, s. 1). 

I läroplanen för grundskolan kan vi om musikämnet läsa ”I vår tid förenas musik från skilda 

kulturer och epoker … Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro 

till sin förmåga att sjunga och spela” I det centrala innehållet för åk 4-6 står det att vi ska 

arbeta med ”sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer” 

(Skolverket, 2014, s. 1). 

Vi kan alltså slå fast att vi musiklärare som är verksamma inom grundskola och gymnasium är 

ålagda att arbeta med sång och musik i olika genrer och kulturtraditioner, och på gymnasiet 

även med scenisk framställning. Forskning visar dock att detta inte alltid efterlevs (Georgii 

Hemming & Westvall, 2010, vol. 27, nr 1). Jag återkommer till detta i slutdiskussionen, där 

jag också tar upp Johan Söderman (Söderman, 2010) som lyfter frågan om behovet att 

reformera musikundervisningen med bland annat Georgii Hemming och Westvalls artikel 

som utgångspunkt. 

 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(Skolverket, 2011) kan man läsa sig till de grundläggande värden som all undervisning ska 

vila på. Utbildningen ska bland annat förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna, främja 

aktning för varje människas egenvärde och att kränkande behandling aktivt ska motverkas. Vi 

läser också att en trygg identitet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras situation 

(Skolverket, 2011). 

 

Att vara lärare innebär ett inte obetydligt ansvar för unga, växande människor som befinner 

sig mitt i sitt identitetsskapande. Oavsett om man är lärare i sång, engelska eller kemi 

påverkar vi våra elever genom det vi säger och gör, hur vi säger och gör det och vilka 

undertoner som kan anas i det vi säger och gör. Vi har skolplikt i Sverige – eleverna har i 

klartext inget annat val än att underkasta sig sin skolgång. Det kanske ökar vårt ansvar som 

lärare ytterligare.  

 

I Yrkesetiska principer (Brytting, 2011) pekar författaren på att vårt ansvar även är av 

moralisk karaktär, inte bara ämnes och kunskapsmässigt. ”Det är inte vilket jobb som helst” 

skriver han. ”Att ge varje elev stolthet och självförtroende är inget mindre än att lägga grundet 

till ett gott liv som präglas av både kunskap och insikt” (2011, ss. 279-280). 
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Innebörden i ovanstående är inte så svårt att applicera på vår yrkesroll oavsett 

ämnesinriktning och åldersgrupp. Däremot kanske det inte är helt självklart att förstå hur 

otroligt känsligt det kan vara, ett förlupet ord vid fel tidpunkt, en blick som inte är helt 

genomtänkt, ett skämt som landar fel. 

 

I synnerhet vi som arbetar med ämnet sång måste vara både medvetna och lyhörda och möta 

våra elever med yttersta respekt. Känsligheten för kritik mot just sångrösten är välkänd för oss 

alla och dessutom väl dokumenterad av bl.a. Berit Lidman Magnusson (1988). Hon har i sina 

studier intervjuat många vuxna som vittnat om hur kritik mot sången och sångrösten som barn 

tagit dem så hårt att de faktiskt aldrig sjungit mer i hela sina liv och ibland etablerat eller 

befäst sångfunktionshämningar därefter.  

Vi vet genom vittnesmål  att det var tämligen vanligt att barn blev tystade i skolsången under 

1900-talets första hälft, men dessvärre finns färska vittnesmål i samma ämne (Lidman 

Magnusson, 1988). Vi musiklärare och sångpedagoger är dock inga maskiner som aldrig kan 

fela, men om vi går in i varje elevmöte med välvilja och lyhördhet kanske vi kan minska 

risken för övertramp – och snabbt rätta till det hela om vi märker att något inte landat som det 

var tänkt. 

 

Jag har här försökt belysa att även om sången ”överlevt” efter kritik i unga år, kan det ha 

lämnat spår i form av låg självbild i relation till sången; sångsocialistaionen har störts. 

Självförtroendet kan vara tämligen gott trots detta, då det är kopplat till lyckade prestationer, 

och självkänslan kan vara god även den, då självkänslan, som jag återkommer till längre fram, 

är kopplad till både beröm och kritik (Lindwall, 2011). 

 

 

Syfte, forskningsfrågor och avgränsningar 

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån en livsberättelse försöka förstå mekanismerna runt självbild-

självkänsla-självförtroende i relation till sångundervisning, ur ett sångsocialisationsperspektiv. 

Forskningsfrågor  

Hur kan tidiga sångupplevelser komma till uttryck? 

På vilket sätt kan livsberättelser synliggöra sambandet mellan den tidiga sång- och 

musiksocialisationen och självbilden relaterad till sång i övre tonåren? 

På vilket sätt kan vi lärare förstå hur sångsocialisationen under uppväxten påverkar 

självbilden med relation till sång? 

Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på en livsberättelse som är djup och detaljerad istället för ett antal 

kortare intervjuer.  Min avsikt har inte varit att skapa ett jämförbart resultat utan att försöka 

utvinna kunskap ur en berättelse som jag och andra lärare och sångpedagoger kan relatera till, 

lära oss något av och därmed bli bättre pedagoger. 
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Tidigare forskning 

Centrala begrepp och teorietiska ingångar 

Min uppsats står i traditionen av ett (musik)socialisationsperspektiv med en musikpsykologisk 

ansats. Därför kommer jag i detta avsnitt att redogöra för relevanta begrepp och teorier i 

anslutning till dessa perspektiv. 

Självbild – självkänsla – självförtroende 

Den unika gåvan att ha ett själv-medvetande kommer dock till priset av att vi också kan 

uppleva ångest och depression på ett sätt som vi inte ser hos djuren. Människor ställs 

inför existentiella utmaningar som till exempel vetskapen om sin egen död. Dessutom 

kan negativa självbilder och brister i självkänslan sänka livskvaliteten. (Cullberg 

Weston, 2005, s. 15) 

Citatet ovan ur boken Ditt inre centrum: om självkänsla, självbild och konturen av dig själv 

(Cullberg Weston, 2005) och belyser det man kan kalla baksidan av myntet. Sällan ägnas en 

tanke åt vare sig självbild eller självkänsla så länge båda kan beskrivas som gott (Lindwall, 

2011). Självkänsla är lite som luft, skriver Lindwall, flyktig, osynlig och inte greppbar, men 

ändå central för överlevnad och utveckling. Så länge tillgången till luft är god tänker vi inte på 

den, men konsekvenserna av bristen på densamma är påtagliga när vi drabbas. 

Att hålla isär begreppen är ingen självklarhet för någon av oss, trots att vi gärna använder 

begreppen till vardags, till exempel; ”jag har ett bra självförtroende, men en dålig 

självkänsla”. Men det är inte så lätt att beskriva vad begreppen egentligen står för. I ett försök 

att klargöra begreppen redogör jag här för vad några författare och forskare menar med 

respektive begrepp, och sammanfattar respektive del med vilken tolkning jag valt att använda 

i texten fortsättningsvis. 

Självbild 

Magnus Lindwall, (2011) skriver om självet och identiteten – vem är jag? – och den 

komplexitet dagens människor upplever inför identiteten som ofta är mångfacetterad och 

växlar inför olika domäner, t ex arbete, familj, eller fritid. Idag hamnar det egna jaget i ett helt 

annat perspektiv än tidigare, då vi idag tillåts (och till och med uppmanas) att prioritera oss 

själva framför kollektivet, ett fenomen som uppträder främst i västvärlden (Lindwall, 2011). 

Med detta i åtanke blir det inte så märkligt att intresset för alla tre begreppen ökar. Cullberg 

Weston (2005) skriver även hon om en arsenal av olika självbilder, och att grunden till vår 

självbild läggs redan när det nyfödda barnet söker sin mamma och pappa med blicken. Hon 

citerar religionsfilosofen Martin Buber; ”utan Du inget Jag” (Cullberg Weston, 2005, s. 16). 

Författaren särskiljer självet och identiteten. Hon menar att när vi studerar självet har vi ett 

”inifrån-perspektiv”, medan vi har ett ”utifrån-perspektiv” när vi studerar identiteten, då den 

är kopplad till det sociala, den roll man har. 

De självbilder som vi byggt in från interaktionen med de viktiga personerna under 

uppväxten blir en styrande kraft i vårt dagliga liv. Dessa inre bilder påverkar vårt 
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handlingsmönster, hur vi uppfattar information från andra och våra känslor. (Cullberg 

Weston, 2005, s. 17) 

Cullberg Weston beskriver till exempel hur en kvinna som misshandlats av sin man 

nedvärderar sig själv för att hon inte lyckats bryta upp tidigare. I mötet med en ny grupp 

människor kände hon sig osäker och antog att de föraktade henne när de inte omedelbart 

började prata med henne. Hon utgick från sin egen negativa självbild när hon tolkade in ett 

budskap i gruppens avvaktan och flydde därifrån. Därmed fick hon heller inte chansen att 

korrigera sin felaktiga bild (Cullberg Weston, 2005). 

Självet är ofta beskrivet i psykologilittearturen, och självbilden beskrivs av bl. a Cullberg 

Weston som just den bild vi har av vårt själv. Det är den definition jag har valt använda här. 

Självkänsla 

Forskningen kring begreppet självkänsla började ta fart i början av 1960-talet och ökar 

ständigt. Men långt tidigare formulerades en definition av tre tidiga självforskare; James 

(1890), Cooley (1902) och Mead (1934), som senare fått stöd i modern forskning. Lindwall 

sammanfattar: 

 Självkänsla är ett resultat av hur kompetent individen bedömer sig själv vara inom 

olika områden och hur viktiga dessa områden bedöms vara. (Lindwall, 2011, s. 27) 

Enligt Lindwall (2011) kan psykologen William James sägas vara den som förde in det 

moderna perspektivet på självkänsla i forskningen, även om självet som begrepp varit känt 

sedan antiken. James särskilde jag från mig vilket reflekterar självets subjektiva och objektiva 

natur: ”’Jaget’ är den aktiva och subjektiva agenten som skapar det objektiva ’miget’ och har 

förmågan att bedöma och utvärdera ’miget’” (Lindwall, 2011, s. 26). 

Lindwall hänvisar vidare till Charles H. Cooley och George H. Mead, båda symboliska 

interaktionister, ett sociologiskt perspektiv. De betonade ”hur individens sociala umgänge och 

interaktion med andra påverkar självbilden och självkänslan” (Lindwall, 2011, s. 26). Cooley 

utvecklade tanken att vi använder viktiga personer i vår omgivning som sociala speglar för att 

förstå, tolka och bedöma oss själva (Lindwall, 2011). 

Abraham Tesser är en amerikansk psykolog med socialpsykologi som specialitet och menar 

att vi känner oss mer hotade av vänner än av främlingar, på ett existentiellt plan. Tessers teori 

om self evaluation maintenance (SEM) beskriver tre faktorer som är centrala för hur social 

jämförelse påverkar individens självkänsla: 

1. Prestationen av personen man jämför sig med jämfört med den egna prestationen. 

2. Hur relevant och viktigt området ifråga är för en själv. 

3. Relationen till personen man jämför sig med, det vill säga hur nära man känner 

personen. (Tesser, 1998, 2000, refererad i Lindwall, 2011, s.55) 

Enligt Tessers teori kan självkänslan påverkas negativt om vi känner oss hotade genom att en 

person man känner väl lyckas bra med något som känns viktigt även för en själv (Lindwall, 

2011). 
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Som jag nämnt tidigare är själv ofta beskrivet i litteraturen, inom psykologilitteraturen fram 

för allt. Angående självkänsla skriver Havnesköld och Risholm Mothander (2009): 

Trots att själv under en lång tid varit ett centralt begrepp i många teorier, är det svårt att 

finna exakta definitioner av vad det egentligen är. Begreppet kan sägas referera till en 

individs centrum för beteende, organisation och integration. Den subjektiva upplevelsen 

av detta centrum är då följaktligen känslan av själv. (s. 91) 

Lindwall (2011) skriver också om begreppen själv och självkänsla och menar att det, trots att 

de teoretiskt skiljer sig åt på så sätt att självbegreppet är beskrivande medan självkänsla är 

utvärderande, är svårt att beskriva sig själv utan att samtidigt lägga något värde i det. Det kan 

vara av värde att bära detta i minnet när jag hädanefter använder begreppet självbild; 

objektivitet är tvivelaktigt när vi ska beskriva oss själva.  

Lindwall lyfter också fram att självkänsla inte endast kan definieras som hög respektive låg, 

att forskningen på senare år har börjat se till betydelsen av hur stabil självkänslan är. Bilden 

blir både tydligare och mer intressant om man väger in båda perspektiven. Variationer i 

stabiliteten kan vara både kortsiktiga och långsiktiga, från person till person och sett över 

olika perioder i livet. Den kortsiktiga stabiliteten är knuten till specifika situationer. Sett ur 

båda perspektiven, nivå samt stabilitet, kan man göra en uppdelning i fyra olika typer av 

självkänsla. Se Lindwalls tabell (Tabell 1) i bilaga 1.  

Både Lindwall (2011) och Cullberg Weston (2005) skriver att självkänslan är påverkbar; den 

påverkas och förändras, till exempel av beröm och kritik. Lindwalls begreppsförklaring; 

”självkänsla är utvärderande” är vad jag väljer att använda här. 

 

Självförtroende 

Begreppet självförtroende var det svåraste av de tre begreppen att hitta vetenskapliga 

definitioner till. Kanske för att begreppet är så invävt i vår vardag att det upplevs överflödigt 

att lägga energi på? Inte desto mindre har jag sökt efter formuleringar, och hittade en hos 

Lindwall (2011). Han kopplar självförtroende till ett par andra begrepp; självutvärdering och 

självuppfattning. 

En individ kan till exempel vara ganska nöjd med sig själv över lag, vara mindre nöjd 

med sig själv när det gäller hur duktig han eller hon är i skolan men mer nöjd med hur 

bra han eller hon är på idrott. Då dessa uppfattningar främst handlar om individens 

upplevda kompetens inom olika områden, snarare än hur nöjd man är med sig själv, 

pratar man ofta här om självuppfattning. Begreppet självförtroende, som ibland likställs 

med självkänsla, handlar mer om upplevd kompetens inom specifika områden. Dock, 

ofta har personens självförtroende, speciellt på områden som är viktiga för individen, 

ett tydligt samband med dennes övergripande självkänsla. (Lindwall, 2011, s. 31) 

Vi kan alltså slå fast att dessa tre begrepp; självbild, självkänsla och självförtroende, även om 

de är tydligt avgränsade i teorin, går in i varandra och även kan påverka varandra. Jag väljer 

här att använda begreppet självförtroende i den meningen att det är kopplat till prestationer. 



 

9 
 

Tabell 1 Översikt av begreppen, som jag valt att använda dem här. 

Självbild Den bild vi har av vårt själv. ”Inifrån-

perspektiv”. 

 

Självkänsla 

 

Känslan av själv. Utvärderande. 

Påverkas av beröm/kritik. 

 

Självförtroende 

 

Kopplat till och påverkas av 

prestationer.  

 

 

 

Socialisation 

Enligt Prismas Uppslagsbok (Prisma, 1990) förklaras begreppet socialiseringsprocess; 

”individens gradvisa införlivande av omgivningens normer och värderingar”. 

Nationalencyklopedin utvecklar resonemanget med att detta är en process som pågår genom 

hela livet, från spädbarnsåren och framåt, där samhällets eller gruppens normer, värderingar, 

regler och sedvänjor internaliseras i individen. Det handlar om inlärning och förmedling av 

färdigheter som formar individen till en personlighet och begreppet används bland annat för 

att förklara konformt beteende (att en individ till exempel ger efter för omgivningens 

förväntningar) och därmed samhällets bevarande. Sociologerna Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann förklarar internaliseringsbegreppet: 

…[internaliseringen är] grundvalen för det första för förståelse av medmänniskorna och 

för det andra för upplevelsen av världen som meningsfull och social verklighet. (Berger 

& Luckmann, 1979, s. 154) 

Begreppet socialisation används även för att förklara reproduktionen av klassklyftor och 

kulturella skillnader mellan olika grupper. Här refereras till, bland andra, Erik H. Eriksson 

(Nationalencyklopedin, 2013). Eriksson har studerat personlighetsutveckling som följd av 

socialisation och skrivit om detta i Den fullbordade livscykeln (Eriksson, 2004).   

Havnesköld och Risholm Mothander (2009)skriver om gruppsocialisationsteorin som 

utvecklades av Judith Rich Harris i boken Myten om föräldrars makt, (1998). Där hävdar hon 

att människan under uppväxten strävar mot att efterlikna en referensgrupp av jämnåriga 

snarare än våra föräldrar. Barn försöker inte likna vuxna utan vill vara som sina kamrater. 

Harris menar att kamraters påverkan på barnets identitetsutveckling och personlighet är mer 

betydelsefull än den inverkan av föräldrarna som grundlagts under de tidiga barndomsåren 

och anser sig få stöd för sin tes av forskning inom en rad olika områden, bland annat 

evolutionsbiologi (Harris, 1998). Frågan är dock om kamratpåverkan är större än föräldrarnas 

påverkan och om dessa influenser måste ställas mot varandra (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2009). 
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Musikalisk socialisation 

Många forskare har skrivit om musikalisk socialisation med olika utgångspunkter och 

perspektiv. En av dem är Maria Westvall som i sin avhandling Webs of musical socialisation 

(2007) jämfört musikalisk socialisation i Sverige och Irland. Den musikaliska socialisationen 

ser lite olika ut, bl. a genom att vi i Sverige har vår kommunala musikskola och Westvall har 

undersökt om det har betydelse för musicerandet senare i livet; om vi väljer att musicera som 

vuxna. 

 

Musikalisk socialisation sker på olika sätt och överförandet av sång och musik mellan 

generationer har varit en viktig kulturbärare traditionellt. Inte bara sångerna och musiken utan 

även sättet de framförs på, hur de uppfattas och uppskattas överförs. En rad olika 

sammanhang; såväl familjära, sociala som mer privata, ett ”nät” av musikaliska möten 

påverkar socialiseringsprocessen. 

Musical socialisation is a process that takes part in a number of layers and places: in 

homes, in schools, in a wider community and through media. (Westvall, 2007, s. 19) 

 

Westvall menar att alla tre aspekter av den musikaliska socialiseringsprocessen hon studerat 

påverkar och påverkas av varandra, illustrerat av figur 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Den musikaliska socialisationsprocessen, tolkning av Westvall (2007, p. 10, figure 2) 
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Sångsocialisation  

Sångsocialisation är ett begrepp som myntats av Lennart Hammar i hans uppsats om Inga 

Olsson Ekströms liv och pedagogiska insats (2003) och syftar specifikt till sång- inte generell 

musiksocialisation. Funktionen är dock i stort den samma, och i många stycken går de båda i 

varandra och påverkar varandra. Lidman Magnusson skriver i sammanfattningen i sin 

Licentiatuppsats Att sjunga eller inte sjunga (1999): 

 

Varje människa som föds har förutsättningar att lära sig sjunga, precis som alla 

människor med de fundamentala funktionella förutsättningarna också lär sig tala. Att 

inte kunna sjunga upplevs ofta som en brist med konsekvenser för hela personligheten. 

Om man kan finna bot för detta påverkar det inte bara sångförmågan utan kan också 

bidra till att stärka individens identitet och självkänsla. (Lidman Magnusson, 1999, s. 

10) 

Musikalisk socialisation kan enligt Westvall (2007) ske även genom aktiviteter som 

musiklyssnande, vilket även Lidman Magnusson funnit angående socialisation relaterat till 

sång (1999). De som i undersökningen uppgett att de betraktar sig som goda sångare har 

också uppgett att de lyssnade mer på musik under barn- och ungdomsåren än de som uppgett 

att de betraktar sig som dåliga sångare (Lidman Magnusson, 1999). Dessa förhållanden 

jämnade dock ut sig i vuxen ålder (Westvall, 2007). 

Lidman Magnusson (1999) beskriver också Inga Olsson Ekströms dokumentation över sitt 

arbete med sångkliniker för ”sångsvaga barn” i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. 

Där har hon noterar att intresset för och frekvensen av musikaliska aktiviteter vanligtvis är 

ganska litet i de familjer där sångfunktionshämmade personer vuxit upp, och flertalet av dessa 

föräldrar hade inte heller några positiva förväntningar när det gäller barnets musikaliska 

utveckling. Lidman Magnusson konstaterar att båda dessa förhållningssätt förefaller kunna få 

negativa konsekvenser för barns sångutveckling (1999). 

Det som skiljer musikalisk socialisation från sångsocialisation är att det förstnämnda är ett 

vidare begrepp som omfattar all musikalisk aktivitet, medan sångsocialisation är begränsat till 

det som handlar om just sång. 

Musikpsykologi 

Mot slutet av 1800-talet började musikpsykologin i sin nuvarande form växa fram. 

Musikpsykologin studerar bland annat skapande, utförande och upplevelser i samband med 

musik:  

… studier av planering och utvärdering av utföranden liksom av psykologiska och 

sociala faktorer som kan påverka musikutförande, t.ex. rampfeber. (Gabrielsson, i 

Nationalencyklopedin, 2014) 

Vid studier av den musikaliska utvecklingen, som anknyter till musikpedagogiken, har man 

bland annat funnit att redan spädbarn är musikaliskt mycket kompetenta på så vis att de redan 

kan särskilja många musikaliska komponenter. Vidare, förklarar Alf Gabrielsson (2014) har 

man påvisat att förskoleåldern är ”en tid av största betydelse för senare musikalisk 
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utveckling.” Denna uppfattning skriver även musikpsykologen John A. Sloboda om i The 

Musical Mind (1986). 

Roland S. Persson är beteendevetare och professor i pedagogisk psykologi men har också en 

utbildning och bred erfarenhet som musiker och musikpedagog. Han disputerade på en 

avhandling inom musikpsykologi 1993. I sin bok Psyke, stress och konstnärlig frihet 

(Persson, 1996) diskuterar han bland annat betydelsen av kritik och bedömning för 

självkänslan hos unga musikstuderande. 

 

Narrativ 

Enligt Christer Johansson, som har forskat om narrativ forskning, har begreppet fått sitt namn 

efter det engelska ordet narrative som betyder berättande eller berättar. Andra former av 

samma ord är narration, som betyder berättande, berättelse eller skildring, och den som 

berättar kallas narrator. Utifrån översättningarna betyder termen narrativ skildring eller 

berättelse. Han skriver också att narrativ är det senaste perspektivet som kan räknas till 

biografisk forskningstradition (Johansson C. , 1999). 

 

Jerome Bruner skriver om narrativets funktion att strukturera och organisera minnen och 

upplevelser och ge mening till händelser i livet, vilket jag återkommer till längre fram. 

(Bruner, 1987) Denna tanke fann jag även hos Esko Mäkelä under arbetet med denna uppsats:  

 

… med en narrativ ansats gör det möjligt att relatera dessa till egna erfarenheter och i 

förlängningen bilda mönster av betydelse och mening. (Mäkelä, 2011, s. 23) 

 

Teoretiska ingångar 

Inledningsvis kan nämnas att både den narrativa metoden och resultat och analys går att förstå 

med såväl socialkonstruktivismen som den sociokulturella socialisationsteorin som 

utgångpunkt. Säkert finns fler ingångar, men av utrymmesskäl väljer jag att begränsa mig till 

dessa. 

 

Socialkonstruktivism 

Vi konstruerar den verklighet vi lever i och söker ständigt mening och sammanhang i det som 

sker. Den konstruktivistiska synen menar att lärandet och tänkandet kommer inifrån, och drivs 

av den medfödda viljan att lära. Konstruktivismen försöker beskriva hur vi tänker och lär. 

Där behavioristerna talar om strävan efter belöning, menar kognitivismen att människan 

”strävar efter mening och sammanhang i tillvaron” (Imsen, 2006, s. 46). Berger och 

Luckmann säger att människan skapar sin egen natur, eller mer precist, människan skapar sig 

själv (Berger & Luckmann, 1979). 

 

Begreppet ”Learning by doing” (John Dewey) till exempel, hör hemma i konstruktivismen. 

Konstruktivismen menar att det är genom egen forskning, att göra något, och därigenom få 

egna erfarenheter som vi lär oss (Imsen, 2006). 
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Piaget (1896 – 1980), vars teorier var som mest populära mot slutet av 70-talet, menade att 

inlärningen (eller utvecklingen, som Piaget skulle ha sagt) styrs i högsta grad av hur individen 

processerar den information vi möter; vi konstruerar vår egen kunskap, och Piaget menar att 

kunskap är subjektiv (Imsen, 2006). Piaget pratar om adaption (anpassning) som sker genom 

assimilation (när vi förstår genom att relatera till de erfarenheter/referensramar – scheman – vi 

har), och ackommodation (när vi ställs inför något nytt som inte ”får plats” i våra gamla 

scheman – vi måste omvandla och skapa nya scheman för att förstå = inlärning). (Imsen, 

2006) Scheman pratar även Lindwall (2011) om, som jag återkommer till längre fram. 

 

Barlebo Wenneberg förklarar att socialkonstruktivism försöker visa på att det vi ibland 

förknippar med vår mänskliga natur i själva verket är socialt och kulturellt betingat. 

 

Det omedelbart givna är ett ”bländverk” – där bakom lurar den verkliga verkligheten. 

(Barleboo Wennberg, 2010, s. 10) 

Erving Goffmans samhällssyn, som han presenterar den i Jaget och maskerna (1958), kallas 

det dramaturgiska perspektivet. Han var professor i antropologi och sociologi och använder 

metaforer från teatervärlden för att beskriva våra dagliga liv, och menar att vi alla spelar 

teater, håller masken så att säga. Kritiker menar att det skulle innebära att vi ljuger om oss 

själva, men Goffman förklarar att maskerna vi visar omvärlden är versioner av oss själva – 

den roll vi strävar efter att leva upp till. Han förklarar vidare att vi som regel ikläder oss olika 

roller i olika miljöer och situationer (Goffman, 1958). 

Det beror antagligen inte enbart på en historisk tillfällighet att ordet person 

ursprungligen betyder mask. Det rör sig snarare om ett erkännande av att alla alltid och 

överallt, mer eller mindre medvetet, spelar en roll… (Goffman, 1958, s. 26) 

Socialisationsteori  

Vi påverkas och formas av den miljö vi växer upp i, vi socialiseras in i olika beteendemönster. 

Vygotskij (1896-1934) menade att våra levnadsvillkor påverkar vårt sätt att tänka. (Imsen, 

2006). Socialisationen sker i olika faser, där den första primära fasen handlar om hemmet och 

föräldrarna, den andra, sekundära fasen tar vid i förskoleåldern (Imsen, 2006).  

 

Vygotskij menade att den språkliga utvecklingen påbörjas direkt vid födseln med 

ögonkontakt, härmande av ansiktsuttryck, joller osv. Det nyfödda barnet socialiseras alltså in i 

en språklig och kulturell miljö från första början (Imsen, 2006). Här ser vi också paralleller till 

en sång- och musiksocialisation (Hammar, 2003; Lidman Magnusson, 1999; Westvall, 2007). 

 

För den som önskar finns en begreppskarta med överblick över sambanden mellan de olika 

teoritiska begreppen, se bilaga 2. 
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Metod  
Metoden som används i denna undersökning kallas narrativ metod, är resurskrävande, framför 

allt tar transkriberingsarbetet mycket lång tid. (Kvale, 2009). Att göra en riktigt lång intervju, 

med uppföljande intervju en vecka senare, kändes nödvändigt för att få ett tillräckligt fylligt 

svarsmaterial. Svarsmaterialet i sin tur, kräver i slutändan sitt utrymme i uppsatsen och av 

dessa skäl togs beslutet att begränsa urvalet till en informant. Att utöka studien med flera 

informanter kan vara en tanke för framtida forskning i något större format. 

 

En invändning mot att använda sig av endast en informant kan vara att resultaten inte är 

generaliseringsbara. Detta antagande har sina rötter i ett kvantitativt tänkande och är inte 

omedelbart appliceringsbart på en kvalitativ studie, i synnerhet inte en narrativ intervju. Kvale 

(2009) skriver att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på syftet med studien. I denna 

studie har mitt syfte inte varit att jämföra resultat, utan att försöka utvinna kunskap ur en 

berättelse som jag och andra kan relatera till och lära sig något av. 

I postmoderna föreställningar om samhällsvetenskap ersätts generalliseringsmålet med 

möjligheten att överföra kunskap från en situation till en annan… (Kvale, 2009, s. 187) 

Kvale utvecklar resonemanget med att ställa en motfråga: ”Varför ska man generalisera?” 

Generaliseringskravet bygger på antagandet att vetenskaplig kunskap är giltig för alla platser 

och tider och för alla människor. Andra perspektiv, förknippade med kvalitativa studier, till 

exempel konstruktionismen, menar att:  

… kunskap är socialt och historiskt kontextualiserade former av förståelse och handling 

i den sociala världen. (Kvale, 2009, ss. 280-281) 

Den narrativa intervjun kan beskrivas som en kvalitativ metod, och är en vetenskaplig metod 

som vuxit fram under några årtionden. Det handlar om livsberättelser (Kvale, 2009; 

Johansson, 2005).  

 

Urval 

Frågan var nu hur jag skulle hitta den information jag var ute efter? Skulle jag göra en ny 

enkätundersökning? Hur skulle urvalet se ut? Skulle jag välja, eller låta någon annan välja ut 

ett antal intervjuobjekt? Slumpmässigt urval? Risken var ju att jag inte skulle få med någon 

informant med just låg självbild och god sånglig förmåga.  

 

Valet av informant föll sig naturligt i och med valet av undersökningsområde och metod.  

Informanten, i uppsatsen kallad Lisa, och författaren har en tidigare elev-lärare relation. 

Lisa är en av mina tidigare elever som jag undervisade i sång på Musikestetiska programmet 

där hon var elev under tre år. Omständigheter kring hennes självförtroende i relation till sin 

sång framkom under den tiden som gjorde att det kändes särskilt intressant att genomföra 

denna undersökning med utgångspunkt i just Lisas berättelse.  
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Med Lisa förhåller det sig så att det, enligt mig, finns både god sånglig förmåga och, i vissa 

avseenden, en låg självbild i relation till sången. Den kom inte alltid till uttryck, men i vissa 

situationer kopplade till undervisning, framkom det att hon kände sig underlägsen andra 

elever. Ur mitt perspektiv som lärare saknades grund för denna brist på självförtroende.  

Under våren 2012 genomförde jag ett aktionsforskningsprojekt inom ramen för kursen 

Lärande och undervisning; Undervisning, demokrati och etik (7 hp), med syfte att undersöka 

om gemensamma lektioner, med flera elever tillsammans, under vissa moment kunde gynna 

lärandet och elevernas utveckling. Vi genomförde två gemensamma lektioner, en inom 

jazzimprovisation och en inom klassisk/romans sång. Vid det senare tillfället var just den 

genre vi jobbade med (klassikt/romans) relativt ny för informanten. Första delen av lektionen 

upplevde hon som rolig, men när vi kom till momentet att sjunga igenom en sång kom 

tårarna, enligt henne själv av känslan av underlägsenhet när hon jämförde sig med 

kurskamraterna. 

Ur mina lektionsanteckningar efter lektionen i kyrkan, där Lisa inte ville sjunga inför de andra 

i gruppen. De övriga (två klasskompisar) är enligt Lisa, hennes bästa kompisar: 

Lisa brast i gråt och förklarade att det kändes jättejobbigt att de andra var ”jätteduktiga” 

medan hon själv upplevde att hon inte alls var lika duktig. Hon ställer alltid mycket 

höga krav på sig själv, och det händer att hon ”fastnar” vid svårigheter och inte så lätt 

kommer ur det hela. Hon berättar att hon ”övar och övar men det tar stopp vid samma 

moment gång på gång. (Lektiosanteckningar, 2012-05-29) 

Detta kan ställas mot anteckningarna efter en annan gemensam lektion, där jazzimprovisation 

var ämnet för dagen: 

Jätteroligt! Det här vill jag göra igen! Jag kände liksom; what the… Vågar hon så vågar 

jag! Och då körde jag bara… (Lektionsanteckningar, 2012-02-13) 

Jazzgenren hade vi jobbat ett längre tag med, i förhållande till vad vi hunnit med vid lektionen 

i kyrkan, där den klassiska repertoaren stod i centrum. Jazzen ligger också sångtekniskt 

närmare pop och rock, som hon så att säga vuxit upp med, och därmed gör jag antagandet att 

hon är mer bekväm i jazzgenren än i den klassiska. 

Datainsamlingsmetod och narrativ 

Valet av narrativ intervju som vetenskaplig metod kom, som jag nämnde i början av 

metodavsnittet, inte till mig självklart utan mer eller mindre ”värktes” fram i ett intensivt 

samtal med min handledare kring valet av metod och urval. Jag har tidigare genomfört en 

fältstudie i ämnet och börjat skrapa på ytan och längtade efter att få tillfälle att göra en 

ordentlig ”djupdykning”. Efter många funderingar i olika riktningar, hamnade jag gång på 

gång i nya återvändsgränder. Till sist föll valet på att göra en narrativ undersökning; en 

livsberättande intervju med en person - ett långt och uttömmande samtal med en av de elever 

som sorterar in under ”profilbilden” jag beskrev ovan, låg självbild samt god sångförmåga. 

Därför föll valet av metod på narrativ metod – livsberättelse i vetenskaplig analys.  
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Jerome Bruner (f. 1915), en amerikansk psykolog med intresse för det kognitiva och den 

konstruktivistiska aspekten av narrativ, skriver om narrativets funktion att strukturera och 

organisera minnen och upplevelser och ge mening till händelser i livet. Han menar att i 

slutändan blir vi de självbiografiska livsberättelser genom vilka vi berättar om våra liv. 

The heart of my argument is this: eventually the culturally shaped cognitive and 

linguistic processes that guide the self-telling of life narratives achieve the power to 

structure perceptual experience, to organize memory, to segment and purpose-build the 

very “events” of a life. In the end, we become the autobiographical narratives by which 

we “tell about” our lives. (Bruner, 1987, s. 15) 

Bruner menar att det narrativa berättandet är ett mycket viktigt forskningsområde – hur vårt 

sätt att berätta om oss själva förändras och hur dessa skeden tar kontroll över våra sätt att leva. 

Bruner skriver att självbiografiska berättelser har sitt ursprung i medeltiden, i ”giftermålet” 

mellan kristna och klassiska tankar, påverkade av Copernicus och reformationen gav tveklöst 

ytterligare bränsle till passionen för den skrivna självutlämningen. Medan den skrivna 

livsberättelsen är ny under solen, är narrativet som egen berättelse på alla sätt uråldrig och 

universell (1987, s. 16). 

Människor har i alla tider berättat för andra människor. Den muntliga berättelsen är kanske 

lika gammal som det talade språket och har fyllt - och fyller - många funktioner, som 

kunskaps-, nyhets- och kulturbärare inte minst. Berättelseforskningen utgår från att vi genom 

våra berättelser skapar mening av våra erfarenheter, vi placerar oss själva i världen och svarar 

på frågor som: Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart är du på väg? (Johansson A. , 2005) 

Livsberättelsen ger oss människors egna tolkningar av oss själva och är samtidigt sociala 

konstruktioner. Muntlig berättelse berättar om händelser – men är också en händelse i sig. Att 

berättelsen blir just precis så som den blir beror inte bara på berättaren; lyssnaren 

(intervjuaren i det här fallet) är delaktig i skapandet av berättelsen genom sina frågor, genom 

sina reaktioner på det som berättas och de följdfrågor som eventuellt ställs. Med en annan 

lyssnare är det sannolikt att berättelsen blir annorlunda. Johansson (2005) skriver om ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på berättelser och menar att kunskap aldrig är neutral; den 

är socialt situerad. Socialkonstruktivistiskt perspektiv är antiessentialistiskt och utmanar idéer 

om sann, reell ”verklighet” (Barleboo Wennberg, 2010; Johansson A. , 2005). 

Jerome Bruner menar också att ”det finns ingen objektivitet – there is no inocent eye” (1987, 

s. 32); allt vi ger uttryck för färgas av vilka vi är, vilka referensaramar och erfarenheter vi har. 

All kunskap som ”passerar” genom en människa och sedan presenteras för någon annan är 

färgad av den människa som berättar den vidare. Lite som att tvätta en vit strumpa i maskin 

med kulört tvätt… 

 

 …mind is never free of precommitment. There is no innocent eye, nor is there one that 

penetrates aboriginal reality. There are instead hypotheses, versions, expected 

scenarios. Our precommitment about the nature of life is that it is a story, some 

narrative however incoherently put together. Perhaps we can say one other thing: any 
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story one may tell about anything is better understood by considering other possible 

ways in which it can be told. (Bruner, 1987, s. 32) 

 

Här har vi ett tvärdisciplinärt forskningsfält; narrativa studier eller berättelseforskning, som 

utvecklas, används och diskuteras i allt högre grad inom antropologi, etnologi, sociologi, 

pedagogik, psykologi och organisationsteori och även inom medicin, socialt arbete och 

psykoterapi.  

 

Johansson beskriver Riessmans fem nivåer i forskningsprocessen som åskådliggör hur 

forskning kan ses som en pågående social konstruktion och reflexiv process: 

 

1. Tillägnandet av erfarenhet - upplevelse 

2. Berättandet – skapas i samspel med lyssnaren (re-presentation) 

3. Transkriptionen – en tolkande praktik 

4. Explicit analys – en slags sammanfattning 

5. Läsarens erfarenhet – varje läsare tolkar texten utifrån sin specifika position 

 

Denna modell har även Esko Mäkelä använt sig av i sin avhandling Slöjd som berättelse 

(2011). 

 

Eva Georgii-Hemming som, likt Mäkelä, även hon använt sig av narrativ metod i Berättelser 

under deras fötter (2005), menar att ” Den djupare kunskapen om den existerande människan 

och hennes beteende … inte är möjligt att nå genom masstudier” (Georgii-Hemming, s. 113) 

och att om man har viljan att lyssna till människors berättelser gör man även antaganden om 

att berättelserna kan ha ett vetenskapligt värde. 

 

Margaret S. Barrett (2009) beskriver i boken Narrative Inquiry in Musik Education en 

narrativ intervju mellan en körsångare och den aktuella körens ledare: 

 

Shared norms and values, trust, community involvement, and networks develop over a 

life span, rather than being characteristics that can be discerned in isolated activities or 

at single moments in time. Because the inquiry focuses not only on relevant events in a 

chorister’s life but also on the opinions, motivations, and understandings of the singer, 

those views need to be explored as part of the experiences that are their natural context. 

(Barrett, 2009, s. 82) 

 

Här rör det sig om en två timmar lång, halvstrukturerad intervju där informanten, Henry, 

pratar fritt och öppet om livet. Med det finns en deltagare till: intervjuaren. Då intervjuaren 

har en relation till informanten som körledare, spelar intervjuaren förmodligen en mer 

dominant roll i intervjun än han skulle gjort om de inte alls haft någon koppling till varandra. 

Barrett belyser några punkter att tänka på när informanten och intervjuaren har en relation till 

varandra, till exempel lärare-elev: 

 



 

18 
 

1. Henry berättar inte allt för intervjuaren; hon/han vet redan (kanske var där). 

Intervjuaren fyller i det som känns nödvändigt och relevant. Hur skulle Henry berättat 

för en helt utomstående? 

2. Intervjuaren kan fylla med information/rätta eftersom de är bekanta. 

3. Risken att Henry svarar vad han tror att intervjuaren vill höra. 

(Barrett, 2009) 

Då jag och min informant Lisa har en tidigare lärare-elevrelation är detta något jag burit med 

mig nära hjärtat under de långa intervjuerna. Barrett (2009) pekar att när intervjuaren och 

informanten känner varandra spelar intervjuaren förmodligen en mer dominant roll än hon 

skulle ha gjort annars. Det bland annat ta sig uttryck i att intervjuaren fyller i med information 

som känns relevant, vilket också har skett under denna intervju. Dels att jag har kunnat fylla i 

detaljer som informanten utelämnat eftersom hon vet att jag var med vid den aktuella 

händelsen, och därför inte behöver dra alla detaljer, men även att jag tog upp en händelse som 

Lisa förmodligen inte skulle tagit upp själv. Hade vi inte haft den relation vi har hade jag av 

naturliga skäl inte känt till den, och då hade jag inte kunnat skriva om händelserna i kyrkan. 

Vi kan även ha med oss möjligheten att Lisa svarar det hon tror att jag vill höra. 

I en narrativ intervju kan man som intervjuare ställa följdfrågor direkt efter en berättelse, och 

tillsammans med informanten försöka hitta en struktur i sammanhanget. Intervjuaren kan 

inleda med en öppen fråga till exempel ”Kan du berätta om hur…”, eller be om en 

livsberättelse och inleda med ”Berätta om ditt liv…” varefter intervjuarens roll blir att hålla 

sig passiv, tyst och inte avbryta. Då och då ställs följdfrågor och tillsammans med nickningar 

och tystnad bidrar det till att intervjuaren blir medskapare av berättelsen (Kvale, 2009). 

 

Genomförande 

Informanten tillfrågades inledningsvis om att delta genom personlig kontakt vid ett spontant 

möte, där vi bokade en preliminär tid för intervju. Detta följdes upp med ett telefonsamtal och 

skriftlig information via mail (bilaga 3). Hon informerades bland annat om samtyckekravet 

och att hon när som helst kan dra sig ur. En lokal som är neutral för oss båda bokades för 

genomförandet, min tanke var att det kunde underlätta för oss båda att så att säga få fysiks 

distans till skolan.  

 

Jag valde formen halvstrukturerad och tematiskt guidad intervju eftersom den kan ge ett 

djupare svarsresultat än mer hårt styrda metoder, till exempel strukturerad intervjumetod med 

många detaljerade frågor som skall besvaras i en exakt ordning – mer likt en muntlig enkät. 

Den halvstrukturerade och tematiskt guidade intervjumetoden ger informanten möjlighet att 

själv utveckla sina svar och kanske även besvara frågor som inte ställts öppet, och är mycket 

vanlig i just narrativ intervju (Johansson A. , 2005). De förberedda intervjufrågorna redovisar 

jag i bilaga 4. Förenklat handlar det om hur stort utrymme man vill ge informanten att 

utveckla sitt resonemang kring intervjufrågorna (Johansson C. , 1999). 

 

Intervjun spelades in med hjälp av en så kallad Zoom, modell H2, där materialet samlas 

digitalt och med god ljudkvalitet. Jämte inspelning gjordes anteckningar för hand, dels för 
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min egen del då det är ett sätt att strukturera och få grepp om viktiga delar i intervjun, dels för 

att det ger naturliga pauser i samtalet som t.ex. kan gynna informantens förmåga att lyfta fram 

minnen (Johansson A. , 2005). Vi inledde klockan 09:00, tog paus för en timmes lunch och 

avslutade 15:30. 

Som alltid när man närmar sig människor med personliga frågor har frågan om etiska 

överväganden vilat över hela arbetet. Är det så självklart att jag får närma mig en annan 

människa och be henne att berätta ”allt” för mig? Med vilken rätt? Vilka konsekvenser kan 

det få för informanten? Anonymitetslöftet (med avidentifiering bl.a.) borgar för att hon inte 

kommer att bli ”uthängd”, men om t.ex. obehagliga minnen väcks till liv? Kan jag ta emot 

informanten om hon faller? (Johansson A. , 2005) 

Bearbetning 

Transkriberingsarbetet blev omfattande på grund av den långa intervjun och genomfördes 

med en enkel form av transkriberingsteknik, där mina frågor skrivits ut med ökat indrag för 

att enkelt avskilja dem från informantens berättelse. Betoningar har kursiverats, pauser har 

markerats med ”…” och längre pauser med [paus]. Relativt ofta har informanten brustit i 

skratt under berättandet. Detta har markerats med ”(skratt)” (Johansson A. , 2005). Jag 

inledde analysarbetet med att läsa igenom den färdiga transkriberingen flera gånger för att få 

grepp helheten likaväl som om delarna, innan jag började försöka strukturera texten utifrån 

teman, forskningsfrågorna och intervjufrågorna. Därefter skrev jag ut flera exemplar av texten 

använde mig av färgpennor (av typen överstrykningspenna) för att koda innehållet i texten. En 

kopia användes till att koda intervjufrågor, en annan till forskningsfrågorna och teman. Jag 

gjorde även anteckningar; ledord, i högerkanten (Johansson A. , 2005). 

Narrativ analys 

Vi kan alltså utgå från att narrativa analyser och metoder skall uppfattas som en tolkande 

aktivitet där man inte söker efter en enda ”sanning” utan är öppen för en mångfald av 

tolkningar och därmed kan den förknippas med hermeneutik. Enligt Johansson (2005) betyder 

hermeneutik just tolkningslära och är en metod för att tolka mening, och forskarna tolkar 

andra människors tolkningar av sig själva och sina erfarenheter. Man kan även, enligt 

Johansson, hävda att narrativ metod och analys är en reflexiv aktivitet. Inom all 

samhällsvetenskaplig forskning måste man som forskare reflektera över sitt eget tänkande; ett 

slags metatänkande, ett tänkande runt sitt eget tänkande, och erkänna att man är en del av den 

sociala värld vi studerar (Johansson A. , 2005). 

 

Detta är en välbekant tanke för mig som pedagog. Jag har under hela mitt yrkesliv analyserat 

min egen roll i det som händer på lektionerna: ”Vad gjorde jag som ledde till att det blev 

så..?” ”Vad kunde jag ha gjort annorlunda?” eller ”Oj, så bra det gick idag! Vad gjorde jag 

nu?” Vi är som lärare och pedagoger en del i gruppen vi undervisar och har därmed också del 

i det som sker i klassrummet och i undervisningssituationen. Gunilla Guvå (1985) har på ett 

träffande sätt belyst just vår del i gruppens dynamik i sin bok Från jag till vi – 

grupputveckling i förskola och skola. 
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Christer Johansson (1999) skriver att en del av de kriterier som används för att utvärdera 

kvantitativ forskning står närmast i kontrast med det narrativa forskningsperspektivet där man 

som forskare antar en tolkande utgångspunkt och hävdar att det narrativa materialet, det vill 

säga berättelsen, kan läsas, förstås och analyseras på ett antal sätt (Lieblich m.fl., 1998, 

refererad i Johansson, 1999). 

Begrepp som validitet och reliabilitet faller i detta sammanhang eftersom ingen kan 

ogiltigförklara en annan människas återberättade upplevelser. En livsberättelse kan alltså inte 

vara falsk. För den skull behöver den inte heller vara sann för någon annan. 

Ur forskningsperspektivet narrativ analys har dikotomin sant-falskt inte samma dignitet. 

Man vill veta att det man hör är sant, men det är ju då ur åhörarens perspektiv på 

berättarens berättelse som detta sanningssökande kommer. Och vad gör det mer legitimt 

för åhöraren att monopolisera detta sanningssökande? En berättelse kan vara sann för 

berättaren och falsk för åhöraren. (Johansson C. , 1999, s. 27) 

Anna Johansson beskriver metoden i sin bok Narrativ teori och metod (2005) och menar att 

det inte finns en enda narrativ metod och analys, utan snarare en mängd olika, och ansluter sig 

därmed till ovanstående resonemang, som också resonerar väl med psykologen Elliot G. 

Mishlers uppfattning:  

 

Studiet av en berättelse ska inte ses som en särskild disciplin utan snarare som ett ”specifikt 

problemområde inom ett vidare forskningsfält”, och att studiet av berättelser bör bedrivas ur 

en mängd olika perspektiv och utgångspunkter. (Mishler, 1997, refererad i Johansson, 2005. 

s.20) 

  

Enligt perspektivet som beskrivs ovan ska alternativa tolkningar av en berättelse inte tolkas 

som ett dåligt forskningsresultat, utan visar bara på ett rikt innehåll och att forskare har en 

mångfald av olika tolkningsmöjligheter (Johansson C. , 1999). 

Jag läser vidare i Narrativ forskning (Johansson C. , 1999) om att Lieblich m.fl. utgår från en 

modell bestående av fyra kriterier vid utvärdering av narrativa studier: 

1. Width: The Comprehensiveness of Evidence. Denna dimension refererar till den inne-

hållsmässiga kvaliteten hos intervjun, observationen, föreslagna tolkningen eller analysen. 

Den narrativa studien bör rapportmässigt bestå av en mängd citat och alternativa förslag på 

analys och förklaringar. Detta för att läsaren skall ha möjlighet att bedöma såväl innehållet i 

berättelsen som forskarens tolkning av berättelsen.   

 

2. Coherence: The Way Different Parts of the Interpretation Create a Complete and Meaningful 

Picture. Sammanhanget i berättelsen kan värderas både internt, i termer av hur de olika 

delarna passar samman, och externt gentemot tidigare forskning.  

 

3. Insightfulness: The Sense of Innovation or Originality in the Presentation of the Story and Its 

Analysis. Angränsande till detta kriterium är frågan om läsarens självinsikt. Har läsningen av 

analysen av livsberättelsen om en ”annan” individ resulterat i större insikt beträffande läsarens 

egna liv.  
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4. Parsimony: The Ability to Provide an Analysis Based on a Small Number of Concepts, 

Elegance or Aesthetic Appeal. Detta kriterium relateras till förmågan att kunna skapa en 

litterär bedrift utifrån ett ibland relativt magert källmaterial.  

(Johansson C. , 1999, ss. 25-26) 

 

Etiska överväganden 

Intervjun har genomförts i enlighet med de krav Vetenskapsrådet (2011) ställer för 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet har tillgodosett genom informationsbrevet (bilaga 3) som informanten fick 

före första intervjutillfället. Samtyckekravet kan sägas är tillgodosett genom att informanten, 

som är myndig, accepterat att delta i intervjun. Konfidentialitetskravet tillgodoses genom att 

informanten informerats om sin anonymitet i det skriftliga arbetet genom avidentifiering. Det 

inspelade materialet inte kommer att spelas upp för någon annan än författaren och förvaras 

som värdehandling. Vidare kommer det endast att användas av författaren i forskningssyfte 

och därmed uppfylls nyttjandekravet. Informanten har fått information om Vetenskapsrådets 

krav i informationsbrevet. 

 

Informanten har såväl muntligt som genom informationsbrevet informerats om rätten att när 

som helst avbryta intervjun och avsluta sitt deltagande. 

 

Eftersom informanten och författaren har en tidigare elev-lärarrelation har jag gjort 

antagandet att det finns en förtrolighet och en viss tillit. Personligen litar jag på min omsorg 

om informanten och går in i intervjusituationen med samma lyhördhet jag alltid möter mina 

enskilda sångelever med. Inför intervjun har jag också tagit reda på var informanten kan 

vända sig om behovet av professionell hjälp (mot förmodan) skulle uppstå (Johansson A. , 

2005). Som hon så riktigt påpekar: vi har inte, och kan inte ha, samma ansvar som en 

psykoterapeut har vid ett terapeutiskt samtal. Det är viktigt att vara tydlig med ramarna för 

samtalet och inte förväxla den narrativa intervjun med ett terapeutiskt samtal (Johansson A. , 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Resultat 
Jag har valt att bearbeta resultatet genom att lyfta fram Lisas citat och låta dem föra 

berättelsen framåt. På så vis tydliggörs Lisas röst och hennes berättelse förblir hennes, om än 

bearbetad och tolkad av författaren. Det omfattande intervjumaterialet är sammanställt utifrån 

några teman som uppträtt under transkriptionsarbetet. Vart och ett av dessa teman har jag 

försökt att sammanställa någorlunda kronologiskt, oavsett var under intervjuerna ämnet dykt 

upp, och har också, för enkelhetens skull, inlett varje tema med rubrik utifrån detta tema. Jag 

har lagt en kort summering före varje avsnitt, som en introduktion. Citaten är valda dels 

utifrån en strävan att belysa mina frågeställningar och syftet med undersökningen, men också 

för att ge en helhetsbild av Lisa. Texten är redigerad för läsbarhetens skull och i form av en 

berättelse – ett narrativ.  

 

Lisa är idag 20 år, hon utbildar sig till undersköterska och sjunger gärna och mycket på sin 

fritid. Hon växte upp på en bondgård med sina båda föräldrar och en tre år äldre syster, fram 

till föräldrarnas skilsmässa när Lisa var ca nio år. Hon beskriver sin uppväxt som idyllisk, 

men skilsmässan var omtumlande. Hon beskriver att hon har haft en nära relation till alla i 

familjen, om än på lite olika sätt. 

 

Lisa gjorde oväntad och bejublad debut på musikscenen vid en julavslutning i femte klass, 

inför bland andra sin mamma som rördes till tårar, något som hon ser som startskottet på sin 

musikbana. Lisa började så småningom ta sånglektioner, inspirerad av sin äldre syster, och 

valde Musikestetiskt Program på gymnasiet, där hon tog studenten 2013. 

Här följer hennes berättelse. 

 

Det kalla arvet 

Introduktion  

Lisas gammelmormor har fostrat sina barn strikt och med känslokyla. Mormor valde att 

fostra sina barn i samma anda. Det var inte ens accepterat att visa sorg vid dödsfall i 

familjen. Lisas mamma däremot, valde att bryta mönstret och bröt också med sina föräldrar. 

Gammelmormor, som idag är 94 år, har ändrat förhållningssätt på äldre dagar, men Lisa kan 

känna igen sig lite i att hon har svårt att visa känslor, vilket ibland lett till konflikter med 

mamman under uppväxten. 

När mormor och hennes syskon växte upp var det också väldigt hårt, väldigt strängt. Och dom 

var… man skulle inte visa så mycket känslor. Så lite som möjligt. Som till exempel när min 

mammas morfar dog, fick man inte visa känslor. Man fick inte vara ledsen. Min 

gammelmormor hade väldigt svårt för att visa känslor, men sen på senare år, hon lever än i 

dag, när hon har blivit äldre är hon den som har kunnat visa alla känslor. 

 

Min mamma hade en väldigt, väldigt tuff uppväxt. Dom var tre systrar, och det var 

väldigt mycket favoriserande under uppväxten, det var inte rättvist. Och… mamma har 
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just ingen kontakt idag med mormor och morfar just av den anledningen. Men jag kan 

säga att min mamma har vänt på det där helt. Hon har sagt att hon ska aldrig utsätta sina 

barn för det hon varit utsatt för själv, så därför har det varit precis tvärt om för oss. 

Och då har det varit min gammelmormor som har varit ankaret i familjen. Och är det än 

idag. Så att man kan säga att min gammelmormor har nog varit mer mamma åt min 

mamma än hennes riktiga mamma har varit. Och jag har märkt att jag har nog ärvt lite 

grann av det där att det är svårt att visa känslor… jag har svårt att sitta och diskutera 

mina problem med mamma. Och det har nog varit största striden mellan oss under 

uppväxten. 

Sången och musiken 

Tidig barndom 

Introduktion  

Såväl musik- som sångsocialisationen skedde till stor del genom lyssnade, till radio och 

musiksagor. Mamman sjöng vid sänggåendet och det sjöngs lite, eller gnolades, när man 

arbetade i ladugården bland annat. Lisa sökte uppmärksamhet genom att få andra att skratta. 

Lisa berättar att mamma sjöng för henne och systern, framför allt vid sänggåendet. Men för 

hennes mammas del var det morfar som sjöng när hon var liten, inte mormor.  

Ja… Alltså, jag kan inte minnas mig ha… ha hållit på med sången ända sen jag var 

liten. Jag har nog inte varit nån sån. Det är klart, jag har väl alltid tyckt om att gå runt 

och sjunga, men det gjorde väl alla andra också… 

Systrarna lyssnade på kassettband, Lisa på musiksagor med Bamse, den äldre systern på 

Arvingarna. Radion stod ofta på i hemmet. 

Ja, det var ju mycket man gick ut i lagård, man gick och nynnande eller så… men just 

att sjunga… jag kan inte minnas det var nåt jag gick och tänkte på att ”det här är kul”, 

utan det bara fanns… antar jag. För varken mamma eller pappa kan sjunga. (skratt) Så 

att… och ingen av dom spelade något instrument. 

Jag ville nog bara ha uppmärksamhet när jag var liten. Man hoppade runt jämt och 

gjorde grimaser och fick andra att skratta. Man lärde sig ju hur man fick alla att skratta! 

Men det kan ju också ha en sköld… det här att man inte ska visa sig svag. Att man 

spelade lite ”Allan” istället… Jag var en sån som… jag drev med mina svagheter själv 

innan någon annan gjorde det. 

Förskoleklass - tvåan 

Introduktion  

Lisa har ingen klar minnesbild av något musicerande vid förskolan. Däremot minns hon 

tydligt musiklektionerna från förskoleklass upp till andra klass, där de hade en mycket 

omtyckt lärare i musik som gjorde lektionerna roliga. Hon berättar också att hon deltog i 

kyrkans verksamhet med sångstunder, och att hon inte hade någon riktig uppfattning om att 

hon kunde sjunga ännu.  

Det är ingenting jag kan minnas att vi hade sångstunder på förskolan så, men just 

mellan, ja, nolla, ettan, tvåan om man säger, alltså där sjöng vi väldigt mycket. Där 
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hade jag en fröken som spelade piano och det var party alltså när hon spelade, det var 

bara så där helt galna låtar som alla var med och sjöng på. Men det var ju också för att 

hon var så himla rolig. Så att hon gjorde det så kul. … Men just dagis kan jag inte 

minnas… Jag har ingen klar bild så. 

Kyrkans Miniorer och senare Juniorer hade också sångstunder. Hon minns att hon tyckte att 

det roligt att sjunga, hon blev glad av det. 

Men som sagt, jag kan inte minnas att det är något jag har tänkt på att ’ja, det här… är 

nånting jag vill satsa på’, det kom på senare år. När jag fick bekräftelse på att nån tyckte 

att jag var duktigt. För jag hade nog inte fattat det innan... att jag kunde sjunga över 

huvud taget. 

Trean - sexan 

Introduktion  

I det här avsnittet berättar Lisa om sin scendebut; ett framträdande på en julavslutning i 

femte klass var startskottet som fick Lisa att vilja hålla på med musik. Hon sjöng solo och 

minns mammans reaktion, som blev väldigt rörd och stolt, som ”den största bekräftelse man 

kan få”. Hon berättar vidare att hon inte alls var nervös den gången. 

I femte klass, på våren, fick hon börja ta sånglektioner. Lektionerna bestod mest i att hon fick 

sjunga låtar hon tyckte om, och hon bildade ett band tillsammans med några kompisar som 

bland annat fick spela på avslutningen i sjätte klass. 

Och jag minns den där gången på julavslutningen i femman … (fniss) att jag klev fram 

liksom… och mamma visste ju inte om det… Och hon blev ju så där som alla mammor 

blir, hon satt ju bara och… storbölade. Så det var nog kanske det största… att mamma 

reagerade på det där viset. Och när man märkte hur stolt mamma blev också, då vill 

man ju också göra det fler gånger. Det är ju alltså kanske största bekräftelsen man kan 

få, av ens föräldrar eller av ens släktingar. Att om dom tycker att man är duktig, alltså 

att man ser på dom att det är inte bara nånting dom säger, utan det är nånting dom 

tycker. Det var kanske det som var startskottet för allting. Jag minns inte att jag var så 

särskilt nervös. Jag var nog så assäker på vad jag skulle göra, och det gick ju hur bra 

som helst! Men… nej, jag tänkte väl att ”varför ska inte jag stå här, det väl lika gärna 

jag göra som alla andra. 

Jag fortsatte väl sjunga för att jag helt enkelt tyckte att jag var bra på det. Att jag märkte 

att andra människor tyckte det också, så att då blev det väl bara så… Och sången det 

var ju det man började med. Sen att min syster tog sånglektioner… Och så var det ju så, 

eftersom hon var tre år äldre, att jag tog efter henne väldigt mycket. Det var nog i slutet 

av femman som jag började. Alltså dom sånglektionerna, det var ju inte så avancerat, 

utan man fick välja en låt och så fick man sjunga den och sångläraren hjälpte med rätt 

tonart och hon kompade. Det är klart, hon kom ju med feedback så, men… det var ju 

rätt basic… Men jag minns att jag tyckte att det var jättekul! 

Sen när vi gick ut sexan… så spelade med bandet som vi hade startat, och jag sjöng. 

Det minns jag ganska väl. Vi var ju lite inne i det här Green Day och Simple Play-

träsket… lite punkstil… och det tyckte väl folk var jättekul.  
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Högstadiet 

Introduktion  

Lisa fick uppmuntran av klassens musiklärare, och hon lärde sig spela gitarr på egen hand i 

syfte att kunna kompa sig själv. Ibland uppträdde hon på lunchkonserter på skolan och 

nämner också för första gången att hon har ”scenskräck”. 

När hon ska söka till gymnasiet är det inte alls självklart, men hon sökte i alla fall till 

Musikestetiska programmet och kämpade hårt med betygen för att komma in och berättar att 

hon hade ganska dåligt självförtroende. Hon kände sig oförberedd och lite vilsen vid 

sökningarna. 

Vi hade lunchkonserter, och jag kan inte påstå att jag ville uppträda heller, för jag har 

alltid haft en fruktansvärd scenskräck, blir så sjukt nervös varenda gång, trots att man 

har gjort den några gånger. Och jag märkte att jag var uppskattad av musikläraren jag 

hade då, han tyckte att det var kul att jag vår så engagerad och att jag… försökte väl att 

spela in nån låt och så där. 

Och sen, när det var dags att söka till gymnasiet så… jag har ju alltid varit praktiskt 

lagd liksom, så att jag tänkte ju ändå att man skulle gå nånting så att man har ett jobb 

sen… Det slutade med att jag sökte till Musikestet i alla fall! Jag kämpade ganska hårt 

med betygen för att jag skulle kunna komma in… för jag hade nog ganska dåligt 

självförtroende då… för det är inte säkert att jag kommer in på talang. Alltså jag 

minns… dom där uttagningarna… dom här proven… Jag var där själv och jag satt där i 

ett hörn och jag tänkte att ’vad gör jag här egentligen?’ (skratt) och jag kunde inte låten 

jag skulle sjunga, och jag skämdes redan innan jag klev in dit för jag visste att jag skulle 

inte kunna göra… ja, det bästa jag kunde. 

Gymnasiet - Musikestetiska Prorammet 

Introduktion  

Största anledningen att Lisa valde Musikestetiska Programmet var att hon skulle få hålla på 

med någonting hon tyckte var roligt, för att orka ta sig igenom gymnasietiden. Hon hade 

blivit ”varnad” att det skulle vara en tuff utbildning men hade ändå inte trott att det skulle 

vara fullt så jobbigt som det var. Hon beskriver sammanhållningen i klassen som att de var 

”en jätte-tajt klass” och att de ”var som en familj”.  

Lisa berättar också att det blev mer ”allvar” på gymnasiet, efter att ha sjungit mest för att det 

var roligt tidigare. De var 17 sångare i klassen och hon upplevde att det var hård konkurrens, 

inte minst om solorollerna [i ensemble-ämnet].  

Och största anledningen till att jag valde Musikestet var att jag skulle ha nånting… som 

jag tyckte var kul, som musiken, och kunna kombinera det med dom teoretiska ämnena 

för att jag skulle ta mig igenom gymnasiet över huvud taget. Och det var tufft. Och jag 

visste ju redan innan, jag hade ju liksom pratat med folk som hade sagt att ”det är tufft 

att gå Musikestet, det är ingen lek liksom…” Och jag var nog inte riktigt beredd på att 

det skulle vara så tufft som det var, men… Jag hade ju just inom den teoretiska biten 

ingen förkunskap alls. 
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- Kan du beskriva det? När du alltså kommer ifrån högstadiet, där var du Lisa, hon som 

sjunger så bra, och så hamnar du i en stor klass, där alla sjunger så bra? 

Ja… det var ju inte lätt… (fniss) Verkligen inte! Det blev ju väldigt koncentrerat. Och 

jag var nog inte riktigt beredd på det, men… Så det var ju lite tufft så. Men när jag väl 

hade kommit in och man märkte att vi brann för samma sak allihop, och vi ville ju 

samma sak, vi tyckte att det var roligt tillsammans, då började det nog släppa lite och då 

blev det enklare. Och vi har brytt oss så mycket om varann och vi har ju varit väldigt 

måna om att ingen ska behöva känna sig utanför. … Och det tror jag att vi lyckades 

ganska bra med. Det var en familj. Det blev ju så.  

- Och då var ni 17 sångare. Då blir det ju naturligtvis så att solona inte regnar över en. 

Nej, dom gjorde ju inte det. Det blev ju istället mycket… kör, och det blev duetter och 

mycket sånt. Men det var ju hård konkurrens ändå… jag jämför mig ju mycket med 

andra. Det kanske var dom som inte alls jämförde sig också. Men jag gjorde det i alla 

fall. 

 

Efter den kronologiska, följer nu en tematiskt uppbyggd del av berättelsen. 

Jämförelse och självkänsla 

Introduktion  

Här bad jag Lisa berätta om en gemensam lektion vi genomförde i kyrkan, inom ramen för 

mitt aktionsforskningsprojekt, med fokus på klassisk sång. Hon berättar att de hade väldigt 

roligt i början men därefter blev det jättejobbigt för Lisa, hon upplevde att de andra ”var så 

himla bra” och hon kände sig ”så fruktansvärt mycket sämre”. Hon beskriver de här 

klasskompisarna som sina bästa kompisar och ändå - hur hon oroar sig över vad de tänker, 

mer än över vad de säger, att hon ”vände på allt”, att ”dom stod bara här och dömde mig”. 

Lisa säger själv ”och istället för att fokusera på att lära mig och på positiva saker så gräver 

jag ner mig så långt det bara går.” 

- Jag skulle vilja ta upp ett av mina minnen från en gemensam lektion vi hade i kyrkan, 

under mitt aktionsforskningsprojekt. Våren 2012, tror jag att det var. Där det tog 

tvärstopp för dig. Och då skickade vi ut de andra brudarna. 

Ja, jag stod där med gråten i halsen… det var väl en av mina största svagheter… 

klassisk sång. Och dom andra var så himla bra. Och det var ändå mina två bästa 

kompisar! Men det blev liksom svart på vitt att det är min stora svaghet och dom är så 

mycket bättre… jag fixade inte det. Det bara brast. 

- Jag upplevde ju att ni hade en väldigt öppen relation, stöttande och inte alls på nåt sätt 

nedsättande, utan tvärt om att ni jobbade på att stärka varandra.  

Ja, verkligen! Det var så. Och dom blev nog ganska chockade över att se mig så svag… 

att jag grät, att det blev så jobbigt… att jag kände mig så fruktansvärt mycket sämre… 

jag tyckte det var så mycket sämre än vad dom kunde… och jag kunde nästan inte se 

dom i ögonen när jag mötte dom när jag gick ut därifrån… att det här ska inte ni se 
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egentligen… att visa att man hade… misslyckats. Och att visa att … visst jag hade 

misslyckats, inom citationstecken, och att du visste att jag hade misslyckats, inom 

citationstecken, men sen att jag skulle visa utåt också att jag hade misslyckats, inom 

citationstecken… det var bara för mycket. 

- Vad skönt att du i alla fall sätter citationstecken om det [ordet misslyckats] nu! 

Ja, för det var väl kanske egentligen inte ett misslyckande, men det kände så för mig. 

Och jag minns att det var så kul i början, när vi sjöng och lekte med akustiken och 

testade olika positioner i kyrkan… att det var jättekul. Vi hade så roligt. Och jag tyckte 

även att dom här tjejerna vi hade med då, var ju bland dom duktigaste vi hade i klassen, 

inte bara det här, utan med allt. Dom jag såg upp till och försökte lära mig av. Och att 

jag skulle visa mig svag inför dom… och att jag var lite sämre än dom. Nej, det var 

fruktansvärt jobbigt. Och det var mina bästa vänner! Men jag vände nog på allt. Att så 

var det inte alls. Dom stod bara här och dömde mig. Och det jag var orolig för var inte 

vad dom skulle säga utan vad dom skulle tänka, utan att säga det. Det misslyckandet 

hos mig… det var ju så stort för mig, att jag tror inte att dom kunde hantera det… och 

så sen bara spinner det vidare. Så jag har alltid varit duktig på att måla upp saker större 

än dom egentligen är. Och istället för att fokusera på att lära mig och på positiva saker 

så gräver jag ner mig så långt det bara går. 

Sången i dag  

Introduktion  

Lisa har idag en mer avslappnad inställning till sången. Hon identifierar sig med sången och 

säger att den betyder mycket för henne och det är något som hon alltid kommer att älska att 

hålla på med.  Hon spelar och sjunger hemma varje dag och tar alla chanser hon får att 

sjunga på till exempel bröllop och dop. 

Lisa tror att hon tappade gnistan lite under gymnasietiden då det var så ”intensivt”. Hon 

beskriver relationen till sin röst som ”ett sunt förhållande” och att hon trivs med sin röst. 

Hon tror att det är helheten – röst och personlighet, som gör att andra tycker om att lyssna på 

henne. 

Ja… Sången är nånting som jag identifierar mig lite grann med… även om det inte är 

lika intensivt varje dag nu, som när jag gick på gymnasiet. Och det är ju nånting som 

jag alltid kommer att älska att hålla på med, att sjunga… Det är ju så roligt att det är 

nånting som jag har hittat som jag själv kan säga att jag tycker att jag är bra på och jag 

märker att människor i min omgivning också tycker att jag är duktig på det. Och jag tar 

ju varje chans jag får att sjunga på bröllop och dop och… så sitter jag ju mycket hemma 

spelar och sjunger själv bara för att jag tycker att det är kul. Och jag tror att när det inte 

är lika intensivt som när man gick på gymnasiet, då man många gånger var så trött på 

det, och hade tappat den här gnistan, det som gjorde att det var kul. Men nu när man har 

lagt det där bakom sig och att ta fram allt det här som man har lärt sig i sin egen takt, då 

uppskattar man det mycket mer. 

Jag kan tycka att jag har inte någon annorlunda röst ingen speciell klang eller så… utan 

mer behaglig, typ… lite vardaglig, det är ganska avskalat… inget speciellt sound, utan 

jag upplever att det är ganska avskalat och rent, bara. Och det trivs jag med. Det är klart 

att det blir ju en sorts identitet, att ha ett speciellt sound på rösten. Men jag tror att min 
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personlighet kompletterar min röst så bra, att jag behöver inte det. Utan det blir ett Lisa-

sound ändå, av allt. Och jag trivs med min röst! Jag tycker att den är ganska formbar, 

att det går att göra så många olika saker med den. Jag tycker att den är rolig att jobba 

med, trotts att den inte är så speciell. Helheten, och vad jag utstrålar när jag sjunger. Jag 

tror att det är så. Och det är så jag upplever det själv, i alla fall. Vi har ett sunt 

förhållande! (skratt) Nä… ja… vi kommer ganska bra överens! … Jag trivs med den 

röst jag har, jag tycker att den speglar mig.  

Det rationella 

Introduktion  

Lisa berättar att uppväxten var fylld av arbete på gården, tillsammans med övriga familjen. 

Dygnets timmar togs noggrant tillvara och hon fick lära sig att vara effektiv. Trots ett pressat 

dygnsschema kom pappan ändå på alla klassens konserter under Lisas gymnasietid. Han 

hade dock bråttom därifrån och kunde gå strax innan det var slut för att slippa trängas och 

köa på väg ut, och på det viset fortare komma hem för att hinna göra något hemma. 

… genom hela min uppväxt har allting varit så praktiskt, … man ska jobba och sen ska 

man äta mat… och så ska man upp tidigt på morgonen och så sen jobba, och så sen är 

det lunch och så ut och jobba igen tills i princip solen den går ner, och så äter man 

middag och så går man och lägger sig igen… vi har ju inte tid att gå runt och sjunga 

och… gå i kör, utan vi ska ju jobba. Inte för att jag tror att jag skulle ha blivit nekad om 

jag hade frågat. Absolut inte. Men det är det som är grunden i hela vår familj, att man 

ska jobba och göra rätt för sig. Att är man hemma då är det inte tal om att ligga hemma 

i soffan och fisa, utan då jobbar man. Så att det har nog präglat oss alla sen långt 

tillbaka. Men jag tycker att jag har haft en lite idyllisk barndom, att man har bott på 

bondgård och… sprungit omkring barfota och så där.  

Sedan, på estet, har pappa kommit på alla konserter. Och jag är ju glad att han kommer, 

och jag vet ju att han tycker att jag är duktig och han vet att jag blir glad över att han är 

där… Men han har svårt att bara sitta stilla. Ingen tid får går till spillo. Att stå i en kö på 

Folkan och vänta på att få komma ut, det är ju… om man går fem minuter tidigare, då 

kommer man ju och kan åka hem fortare och kan göra nånting hemma. Att varje minut 

räknas. Och är det ju så där, med dygnets 24 timmar. Dom är väl använda… hemma hos 

oss. (paus) 

Förändringar 

Introduktion  

Lisa tyckte det var mycket jobbigt att föräldrarna splittrades i en tid då hon skulle bygga sin 

identitet, bli den hon ville vara och berättar att hon själv höll skenet uppe mot lärare i skolan. 

Och när man var liten, man förstod inte… vad det var som gjorde att mamma bums bara 

skulle flytta därifrån. Och jag minns när jag kom till skolan typ en vecka efter, eller 

nåt… jag hade en stödlärare som jag stod väldigt nära, och jag minns att han kom och 

pratade med mig innan skolan började och jag… ”nej, men det är lugnt!” Men det var 

jättejobbigt, det var ju skit, liksom… det var det ju verkligen. Och i den åldern… mitt i 

när man ska hitta sig själv nånstans… och börja bygga på en identitet, den man ska 

vara, den man vill vara… då, det största stödet, mamma och pappa, det splittras…” 
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Stigande förväntningar och prestationsångest 

Introduktion  

Lisa upplever att hennes nervositet kom med stigande förväntningar från omgivningen. Hon 

nämnde tidigare att hon inte alls var nervös vid julavslutningen i femman, och vid 

skolavslutningen i sjätte klass kände hon trygghet i bandet, men tror att hon var lite nervös 

ändå. Hon berättar att hon hade ” en fruktansvärd scenskräck” på högstadiet och var orolig för 

vad de ”coola” på skolan skulle tycka.  

 

Jag tror att det började när… när folk började förvänta sig saker av en. Då, när man 

började få lite press på sig, att… att man ska prestera. Just det här att man ska prestera 

bättre och bättre hela tiden, i alla fall hålla en… man får inte bli sämre. I 6:an, på 

avslutningen, hade man tryggheten i att man var ju inte själv. Jag minns det ändå som 

att det mer roligt än nervöst 

 

Vi hade lunchkonserter på högstadiet och jag kan inte påstå att jag ville uppträda heller, 

för jag har alltid haft en fruktansvärd scenskräck, jag blir sjukt nervös varenda gång. 

Och alla rollerna man kan ha i skolan. Att antingen; det där är alla dom som är 

superpopulära, och så ska dom stå lyssna här och så misslyckas jag, då är jag ju dömd, 

för resten av mitt liv..! 

Det är klart, när det gick bra så var det ju jättekul, och när det gick dåligt så ville man ju 

bara sjunka genom jorden… jag minns en gång, då det gick väldigt, väldigt dåligt. Jag 

var tillsammans med en kille då, vars lillasyster stod och lyssnade, då ballade jag ur 

totalt! För jag tänkte att ”Tycker hon att jag är dålig, då är det… det är det värsta!” Nä, 

den gången gick det inte bra, alltså. 

 

Kritik, bedömning och skitsnack 

Introduktion  

Lisa litar inte på att folk verkligen tycker vad de säger, eller säger vad de tycker. På 

gymnasiet fick hon uppleva kritik på omvägar, hon fick aldrig veta vem eller vilka som stod 

för åsikten att ”dom var less” på hennes röst. Själv hade hon svårt att ge andra kritik. Inom 

närmaste kamratkretsen var det lite högre i tak och man kunde ge och ta kritik mellan 

varandra. Lisa tror också att det är svårare att få kritik som sångare än till exempel gitarrist, 

för att hon upplever att sången är ”så personligt”. 

Hon beskriver känslorna över att få kritik som ”blev ledsen” och ”jättejobbigt”. 

Lisa ser bedömning som något som sker på många plan, av såväl lärare, klasskamrater och 

andra, men tror att hon kan överanalysera det andra säger om henne.  

Nä, jag tror att just i den där åldern är man så beroende av vad andra människor 

tycker… så därför vågar många människor inte säga vad dom tycker, för att dom är ju 

rädda att dom ska bryta ner dom. Och ja, jag tyckte det var ganska jobbigt, att bli 

kritiserad… det var nånting som var jättejobbigt för det var ju nånting som jag brydde 

mig om. Jag ville ju att folk skulle tycka att jag var bra. 
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När vi gick på Musikestet… fick jag höra att nån… ja, att dom var less på min röst. Att 

dom ville inte höra, att dom blev less på det… Och jag visste inte hur jag skulle ta det 

riktigt… Och så att det var så jobbigt att man bara fick höra det på omvägar, att… jag 

visste inte riktigt hur jag skulle hantera det, och hur jag skulle tyda det. Så det var 

ganska jobbigt att höra… 

Och så det här med att ge kritik… Jag är ju också här för att lära mig, ska jag sitta här 

och tycka mig vara bättre än den här människan, och säga vad den ska göra istället? Jag 

tyckte, det är inte min sak att säga det, för jag kan inget mer än vad du kan. Men just 

med dom närmaste tjejerna, dom jag umgicks mest med, där kunde vi ju säga som det 

var liksom. Att liksom – ”nä, gosse, nu lät det surt, det där lät inte bra! (skratt) Nu får vi 

ta om det här…” 

På nåt vis kan jag nog tycka att det är lite skillnad för en sångare och en gitarrist till 

exempel, att få kritik… för att det är klart, både att sjunga och att spela gitarr är ju 

väldigt personligt, fast sången det är ju… För en sångare är det ju en själv som är 

instrumentet, man har ju en viss röst och man kan ju utveckla den på alla möjliga vis, 

men… på en gitarr kan jag ju ta vilka toner jag vill, men det kan ju inte jag göra. Det 

kan ju ta flera, flera år att lära mig att ta en viss ton, medan på en gitarr gäller det ju 

bara att veta vart du ska sätta fingret… 

Att få kritik av nån annan när man själv tyckte att det var bra… det får en ju att tvivla på 

sitt eget omdöme. Och på andras omdömen. Har dom verkligen tyckt det dom säger att 

dom har tyckt? … eller har dom bara sagt det… för att vara snäll? 

Jag: Men om dom säger ”jag tyckte det var bra”..? 

Lisa: Om dom menar det eller inte menar det?  

Jag: Ja. Det är just frågan det. 

Lisa: (Skratt) Ja, om dom menar det så är det ju jättebra. Och menar dom det inte… då 

är det ju… tråkigt. Men så är det ju.”  

Jag: Hur ska dom säga det för att du ska tro att dom menar det, att det var bra?  

Lisa: Mm… (fniss) jag förstår vad du menar. Det är så roligt för jag kan inte svara på 

det.  

Vi samtalade en stund om det här med att bli bedömd. Lisa lyfte fram att bedömning sker på 

så många olika plan, inte bara genom betygsättning, och inte bara av lärare. 

Och när man till exempel sjöng på lunchkonserter, det var ju så många andra människor 

plus att det var så många estetare, både dom som var yngre och äldre och… det var så 

många faktorer i det där med att bli bedömd. Och misslyckades man då visste ju alla att 

man misslyckades… alla på estet hade ju öra för det där och märkte ju det… för att 

hamna i nån sorts lista, vem är bäst och vem är sämst… 

… frågan är ju egentligen hur jag valde att behandla kritiken jag fick. Sedan var det 

frågan om vilken sorts kritik man fick, som den där gången när det blev prat bakom 

ryggen. Men sen om nån i klassen skulle säga – du var jätteduktig på det här och det 

här. Men du skulle kanske testa att jobba lite så här och så här på det där… skulle nån 

berätta det för mig, så jag skulle jag bli jätteglad, men jag tror att jag skulle kunna 

överanalysera det lite grann. Då skulle jag nästan kunna bli lite sån där att om hon 

tyckte så, då kanske hon tyckte lite så där också… 
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Självbild 

Mellanstadiet 

Introduktion  

Lisa berättar att det inte var förrän hon började få beröm som hon förstod att hon kunde 

sjunga över huvud taget. Idag är hon lite förvånad över att hon tycks ha haft ett gott 

självförtroende inför debuten på julavslutningen. Och mammas reaktion var den största 

bekräftelse hon kunde få. 

Jag tänkte väl att ”varför ska inte jag stå här, det kan väl lika gärna jag göra som alla 

andra. … när man märkte hur stolt mamma blev, då vill man ju också göra det fler 

gånger. Det är ju alltså kanske största bekräftelsen man kan få, av ens föräldrar eller av 

ens släktingar, så… kan jag tycka. Att om dom tycker att man är duktig, alltså att man 

ser på dom att det är inte bara nånting dom säger, utan det är nånting dom tycker… För 

jag hade nog inte fattat det innan... att jag kunde sjunga över huvud taget. Men jag kan 

inte minnas att jag var nervös alls! 

Högstadiet 

Introduktion  

Lisa säger att hon hade ganska dåligt självförtroende under högstadietiden som hon beskriver 

som en tid ”när man bara suger efter bekräftelse”.  

Lisa berättar om att det hänt att det inte gått så bra på ett framträdande och folk ändå sagt 

att det gått bra. Hon fick också möta både kritik och prat bakom ryggen för första gången. 

Hon tyckte det var jättejobbigt att få kritik, och att det påverkade henne nästa gång hon skulle 

framträda. Samtidigt konstaterar Lisa att inget av kritiken fått henne att sluta, och att hon lärt 

sig att man inte kan vara älskad av alla. 

Det är nog mest hur jag har upplevt det själv, att jag har varit medveten om att det gick 

inte så bra och så har man… sen står människor och säger att det var bra, fast det var ju 

inte bra, det var ju typ… alltså det var ju inte värdelöst, men det hade ju kunnat gå så 

mycket bättre. 

… Att även om den människan tycker att jag är dålig så fortsätter jag i alla fall. På nåt 

sätt måste jag ju ha tänkt så eftersom jag fortsatte ju! Men just då tyckte jag nog att det 

var jättejobbigt, alltså… och det gjorde mig ju osäker också nästa gång man skulle 

ställa sig på scenen. Att jag vet nu att det står människor här som tycker att man är 

jättedålig och så ska man stå och försöka göra nånting bra av det… Det tär ju på 

självförtroendet, det gör det ju… 

Men sen har man ju fått lära sig nu, att man kan inte vara älskad av alla, det funkar inte 

så. Men det var ju väldigt svårt att tänka så då, när man bara suger efter bekräftelse, så 

då ville man ju bara att alla skulle tycka om en. 

Gymnasiet – estetiska programmet 

Introduktion  

I det här avsnittet beskriver Lisa hur hon gräver ner sig när hon upplever att hon inte lyckas 

med det hon föresatt sig på sånglektionerna, och till slut nästan bestämmer sig för att det inte 
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ska gå. Hon berättar att hon vill vara bra på saker, men samtidigt att hon aldrig haft som mål 

att vara bäst – huvudsaken är att hon inte är sämst. 

Lisa säger också att hon anser att det blir så personligt när det har med sången att göra. En 

enda ton i hel sång kan vara avgörande för om hon anser sig ha lyckats eller inte och att det 

lilla misslyckandet alltid är större än det stora som lyckats. 

 

Här berättar hon om hur hon hellre tog tillflykt till sin trygghetszon, där hon visste att hon 

behärskade ”allt”, istället för att utmana sig själv och arbeta med det hon höll på att lära sig. 

Lisa berättar även om hur energikrävande det var under skoltiden att upprätthålla ”den 

falska bilden” av sig själv, att allt var bra fast det inte var bra. 

I övrigt beskriver Lisa sig som en väldig envis och stark person, som gärna ger uttryck för 

sina åsikter. Hon beskriver också att så inte är fallet när det gäller sången. Lisa drar 

paralleller mellan frustrationen när processen stannat upp i sångundervisningen till 

uppväxten och kraven på effektivitet, rationalitet, att tålamodet inte räcker. Även här kommer 

det upp att hon inte litar på att folk säger vad de egentligen tycker. Lisa säger att det är 

jobbigt att hela tiden tänka så och att hon tror att det beror på att hon fortfarande inte är 

trygg i det hon gör. 

… Det var ju ganska många gånger jag bröt ihop! (skratt) Men jag tror också att det var 

det här… att man jämförde sig med andra, att man ville inte vara sämre än nån annan. 

Och till slut så rinner det ju över, till slut så fixar man det inte mer… Och när man hade 

kämpat så länge så till slut spelade det ingen roll vad man gjorde för ingenting skulle ju 

funka! För då var man ju redan så långt nere psykiskt, man hade grävt ner sig så långt 

att det går inte! Idag kommer det verkligen inte att gå. Men det är ju för att jag hatar att 

misslyckas. Och det är så pass personligt när det har med sången att göra. För att det jag 

försöker göra, det som finns inne i mig, när jag försöker producera nånting och jag 

misslyckas… Det blir liksom så påtagligt och så intimt på nåt vis. 

Ett misslyckande för mig är nog när jag har ett mål som jag ska klara, som en låt som 

jag ska sjunga till exempel, men så klarar jag det inte! Då tar det slut på idéer och det 

kommer nog inte att gå ändå. Och står man på botten… Och det väl också för att jag vill 

ju inte vara sämre än nån annan. Jag vill ju kunna… jag har aldrig haft nåt mål att vara 

bäst. Inom nånting. Huvudsaken är att jag inte är sämst. 

Men nu har man gått grävt ner sig i det där som har gått dåligt istället för att lära sig av 

det som har gått dåligt och gå vidare, så har man snarare gått åt andra hållet. Så man 

drar sig tillbaka till nånting så man vet att här är jag trygg, det här vet jag hur man gör 

så då stannar jag här istället för att utmana och försöka lära sig det som är svårt, liksom 

jag ställer mig här, jag, för här vet jag vad jag ska göra. Jag kan vara jättetrygg i det jag 

kan, men när jag ska prova nånting nytt som jag inte kan och ska lära mig och jag 

misslyckas… då blir det så där, som vi pratade om tidigare, ja men jag går och ställer 

mig här där det är säkert och tryggt och gör det jag kan, det jag är bra på, för då är jag 

inte dålig… som jag är på det här nya, osäkra, som jag håller på att lära mig. Ja, jag 

kom på mig själv nu att jag sa det, att – det jag håller på att lära mig… men det finns ju 

liksom inte. Det är… jag har så svårt för att göra misstag. 
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- Det kan alltså röra sig om en enstaka ton i en låt som kan definiera misslyckandet? 

Absolut. Så är det. Det kan förstöra allt. Det är det som oftast är avgörande, om jag 

känner att jag misslyckas eller inte. Jag har väldigt svårt att fokusera på det som är bra. 

Hur bra det än är. Och misslyckandet, hur litet det än är… så är det ändå ett 

misslyckande. Men just inom sången, att det blir så personligt att… att man inte lyckas. 

Att jag kämpar med min egen kropp för att det ska lyckas men det är det som gör att jag 

inte lyckas… Jag tror att det är min akilleshäl att jag får absolut inte visa mig svag, 

under inga omständigheter alls. Då faller liksom allt som man byggt upp, på nåt vis… 

Men annars… är jag en människa som är fruktansvärt envis. Jag är en som väldigt 

sällan lägger mig, för nånting som jag brinner för, alltså… Det är så roligt när man 

pratar om det nu, alltså att det är sån skillnad… Men ja, alltså jag tycker annars att jag 

är väldigt målmedveten, och jag är trygg i mig själv, och jag vet vad jag vill, så ser jag 

mig själv. För det första så säger jag alltid vad jag tycker, om allting. Och så har jag ju 

väldigt mycket åsikter. 

Och det här med att det bara ska funka med en gång, det kan ju också ha att göra med 

hur det var hemma när jag växte upp… att det var inte så mycket tid för att bara tänka, 

utan det ska göras. Och sen när det är gjort då är det klart. Då tar man nästa och så gör 

man det gjort, och så är det klart. … Att det här med en process, att det kan ta lång tid 

innan det är klart, det… jag har liksom inte tålamod till det! Men det funkar ju inte 

riktigt så. 

Och jag tycker ju att får man inga utmaningar då utvecklas man ju inte. Så hade jag inte 

fått de här utmaningarna då hade jag kanske inte tagit dom stegen jag tog framåt. Men 

det som gjorde mig förbannad när jag fastnade i saker var att jag märkte att jag tar mig 

inte framåt, utan jag står och gnuggar på samma ställer. Trots, efter fyra sånglektioner 

står jag fortfarande och gnuggar på samma ställe, och polletten faller inte ner. 

Jag tror att känslan av att misslyckas är mer påtaglig för mig, än när jag lyckas. Och jag 

kan inte säga varför det är så. Och även när jag lyckas, så är det ändå som att jag letar 

efter misslyckanden. Inte så att man letar efter fel, utan det kändes jättebra då, men sen 

när det gått ett tag och man börjar analysera… var det bara det här att i stundens hetta 

kändes det bra..? Eller kändes verkligen bra? Gick det verkligen bra? … det är nästan så 

att jag är rädd för att lyckas också. För jag är inte helt säker på om jag lyckas eller inte. 

Lisa berättar att hon har svårt att se när hon lyckas, till exempel med Because of you som gick 

jättebra till 99 % 

Men den där lilla grejen, det förstörde allt, det där att lyckas det betydde ingenting, för 

att det fanns ett misslyckande som tog över allt. Så det krävs så himla, himla lite för att 

jag inte ska känna mig nöjd. … 

Lisa säger här att hon inte riktigt litar på att hennes nya färdigheter ska vara bestående, att 

”slumpen slog till”, att hon kanske bara ”hade tur”, och nästa gång kanske hon inte har lika 

mycket tur. 

Och när det gick bra då, då var det ju så underbart att få lyckas. Det är ju en jättehärlig 

känsla att få lyckas när man har kämpat så hårt. Och det förvånar mig att jag inte gav 
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upp… det kanske var tre lektioner, men jag upplevde det ju som typ ett halvår! Visst, 

jag grät ju och skrek, men jag gav ju inte upp i alla fall! 

Lisa berättar att hon har större fokus på detaljer som misslyckas än på helheter som lyckas. 

Hon trivs bäst där hon känner sig trygg och inte behöver utmana sig själv, inte riskera att 

misslyckas, som hon uttrycker det. 

Då skulle jag nästan kunna bli lite sån där att om hon tyckte så, då kanske hon tyckte 

lite så där också… och så sen göra, åter igen, en höna av en fjäder. Så där att man 

övergrubblar, och det som ska vara en bra kritik, som man ska dra nytta av och lära sig 

av, så kan jag nog blossa upp det till större än vad det är. Och jag kan säga att det är 

väldigt jobbigt att tänka så. Och jag tror att det beror på att nånstans är jag inte trygg i 

det jag gör. Jag känner mig fortfarande inte säker på det jag gör. För att man är så 

beroende av vad andra tycker hela tiden. 

Och när jag gick i skolan, upp till 16 år, när man är som mest sluten… man blev så 

less… så fruktansvärt trött… av att försöka lösa allting själv… och hålla uppe den här 

falska bilden av mig själv… att allt var bra, fast det inte var bra… [Här pratar Lisa med 

förhållandevis låg röst] 
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Analys och diskussion 
Jag har valt att analysera resultatet ur vad som kan beskrivas som ett socialisationsperspektiv 

med musikpsykologiska och utvecklingspsykologiska ansatser, utifrån framför allt Lindwalls 

synsätt. Anledningen till detta är att min ingång i tolkningen är att självbild, och det som kan 

sägas uttrycker aspekter av självbilden, har med ovanstående aspekter att göra.  

Hur kan tidiga sångupplevelser komma till uttryck? 

Jag har under mina yrkesverksamma år intervjuat många människor, både elever och andra. 

Där har jag sett hur den tidiga sångsocialisationen tycks ha påverkat självbilden, graden av 

sånglig aktivitet och ibland även sångförmågan. Särskilt har jag lagt märke till att det tycks 

finnas ett samband mellan om en mor sjungit för sitt lilla barn, och om det barnet sedan 

sjunger för sitt barn, något som även Lidman Magnusson nämner (1999). Detta gäller även 

kritik för den egna sången i barndomen, till exempel att bli tystad, som nämns under ”Tidigare 

forskning”. I Lisas berättelse kanske man kan identifiera ett sådant mönster i att mormor inte 

sjöng för mamma, och mamma sedan sjöng sparsamt för Lisa. 

Lisa, bekräftar gång på gång det jag märkt i min yrkesutövning, och som också bekräftats i 

bland annat Lidman Magnussons forskning (1999), att sången är oerhört personlig och känslig 

för kritik. Sången förknippas starkt med jaget och den egna kroppen. Jag hade, utifrån min 

egen beprövade erfarenhet och den forskning jag tagit del av, förväntat mig att få höra en 

berättelse om att hon kanske hade tystats, eller utsatts för hård kritik som liten. Men istället 

berättar hon om livet hemma på gården och om tidigare generationer. 

Lisa berättar att sången inte varit någon central del av hennes tidiga uppväxt. Den bestod i 

huvudsak av sång till sagoband på kassett. Från tidig skolålder blev det mer sång i skolan, 

något hon upplevde som mycket positivt. Hon minns även kyrkans verksamhet med Miniorer 

och Juniorer (låg- och mellanstadiet) som positivt. Hon överraskade alla med att utan 

förvarning ställa sig upp och sjunga ”My heart will go on” (ur filmen Titanic, originalet 

sjungs av Celine Dion) på en julavslutning i kyrkan. Mammans reaktion; överraskad, stolt och 

rörd till tårar, påverkade henne mycket vilket hon beskriver som ”den bästa reaktion man kan 

få”. 

I sjätte klass sjöng hon med sitt band på avslutningen på våren, vilket hon beskriver som roligt 

och inte speciellt nervöst. På högstadiet, som hon gick på en annan, lite större skola, beskriver 

Lisa att hon började känna av trycket från andras förväntningar och därmed började bli nervös 

inför framträdanden av olika slag. Hon utsattes också för kritik och ibland ”skitprat bakom 

ryggen” för första gången. Hon beskriver sitt självförtroende vad gällde sången som dåligt 

under högstadietiden. Lisa uppmuntrades av musiklärare och ”sjöng på” ändå. Här nämner 

hon orden ”misslyckas” och ”misslyckande” några gånger. 

När Lisa berättar under rubriken ”Sången och musiken” om nervositet säger hon, när hon 

pratar om högstadietiden, att hon ”alltid haft en fruktansvärd scenskräck” och ”blir så sjukt 

nervös varje gång”, men när hon pratar om julavslutningen i femte klass säger hon att hon inte 

minns att hon var särskilt nervös, inte heller vid skolavslutningen i sjätte klass. 
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Lisa vittnar också om att hon är mycket självkritisk, och tar det hon upplever som 

misslyckanden mycket hårt av samma orsak: 

Ja… ingen tycker väl om att misslyckas med nånting, och inte jag heller. Och jag är väl 

inte nån som… förutom vad gäller sången... att det är sällan jag ger mig. Men just inom 

sången, att det blir så personligt att… att man inte lyckas. Att jag kämpar med min egen 

kropp för att det ska lyckas men det är det som gör att jag inte lyckas… 

På vilket sätt kan livsberättelser synliggöra sambandet mellan den tidiga sång- och 

musiksocialisationen och självbilden relaterad till sång i övre tonåren? 

Under gymnasietiden, där hon gick musikestetiskt program, kämpade hon med känslor av 

underlägsenhet. Upplevelsen av att komma från högstadiet, där man var ”duktig i musik” till 

gymnasiet och en klass full av likasinnade känner jag igen från min egen gymnasietid, och jag 

tror alla som gått en musiklinje eller musikestetiskt program känner igen sig i det. Det är 

blandade känslor av dels glädje att få ägna sig åt musiken tillsammans med likasinnade, dels 

känslor av konkurrens och ibland underlägsenhet, för här är alla duktiga, här sticker man inte 

ut som ”den som är duktig i musik”.  

 

I sin bok Yrke Musiker diskuterar Dorothy Irving ämnet: För att utvecklas på sitt 

huvudinstrument krävs att man lägger mycket tid på övning, intensivt arbete. Det kan lägga 

sordin på den glädje man borde känna när man får studera och ägna mycket tid åt det man 

älskar – musiken.  

 

… att förbereda sig för det hägrande slutmålet, mötet med publiken, ofta blir strypt av 

ångest och osäkerhet. (Irving, 1987, s. 8)  

Lisa använder orden ”misslyckas” och ”misslyckande” allt oftare när hon beskriver denna tid. 

Hon berättar att hon helst ska lyckas till 100 % genast, annars upplever hon det som ett 

misslyckande. 

Lisas resonemang kring kritik och goda omdömen är fullt av spänningar: Hon accepterar inte 

”det var bra” som ett gott omdöme, hon tolkar det som ett motsatt omdöme och menar att om 

det hade varit bra, skulle de ha utvecklat sitt resonemang. Det har även hänt att hon fått beröm 

när hon ”visste att det inte var bra”, och att hon fått kritik när hon själv tyckte att det var bra, 

vilket fått henne, som hon säger, att tvivla på sitt eget omdöme. 

Lisa beskriver hur hon kritiserats under högstadietiden och hur det har tärt på självförtroendet, 

och hur omgivningens stigande förväntningar lett till att hon blivit mer nervös och upplevt 

prestationsångest. Som jag nämnde under förra rubriken har Lisa beskrivit sig själv som inte 

särskilt nervös under mellanstadiet men under högstadiet säger att hon hade en fruktansvärd 

scenskräck. 

Lisas musikaliska socialisation kom igång relativt sent vilket jag tolkar som en möjlig orsak 

till att Lisa ännu inte känner sig helt trygg i sitt sjungande:  
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Och jag kan säga att det är väldigt jobbigt att tänka så. Och jag tror att det beror på att 

nånstans är jag inte trygg i det jag gör. Jag känner mig fortfarande inte säker på det jag 

gör. 

Jag reagerade på uttrycket misslyckas under första intervjutillfället, eller rättare sagt den 

frekvens det förekom under, så pass att jag bestämde mig under transkriberingsarbetet för att 

räkna. Under tiden som min elev kan jag inte minnas att hon uttryckte sig så inför mig. 

 

Tabell 2 Antal gånger respektive uttryck använts av informanten under intervjuerna 

 

Totalt har något av ovanstående uttryck alltså använts 84 gånger under intervjuerna. 

Här kan man tänka sig att ungdomar i den här åldern socialiseras in i en situation, ett mönster 

där man ofta pratar om en musikalisk prestation i starka ordalag som att man ”äger” eller 

”misslyckas”. Tonåren kan vara en känslig tid, man går igenom en utvecklingsfas där 

osäkerhetskänslor gärna förstärks och självkänslan är skakig (Cullberg Weston, 2005). 

Under nästa rubrik återfinns även sådant som relaterar till denna frågeställning.  

 

På vilket sätt kan vi lärare förstå hur socialisationen under uppväxten påverkar 

självbilden med relation till sång? 

Självbild – Självkänsla - Självförtroende 

Man kan med utgångspunkt i Lisas berättelse dra slutsatsen att Lisa på många områden har en 

ganska god självbild med ett gott självförtroende. Det gäller även delar av sångområdet, där 

hon känner sig trygg, där hon känner att hon behärskar det hon gör. Det blir värre när hon ska 

in på nya områden, nya genrer, och lära sig nya saker. Då blir hon osäker och självbilden 

vacklar. Hon stannar gärna i sin trygghetszon. 

 

Lindwall (2011) skriver om strategier, som vi använder för att förstärka och upprätthålla den 

positiva bilden vi har av oss själva, att vi allmänt gärna ägnar oss åt sådant vi är bra på 

eftersom vi då kan förvänta oss framgång, känsla av kompetens, positiva känslor och kontroll. 

 

Uttryck 1:a intervjutillfället  

(ca 5 tim.) 
2:a intervjutillfället 

(knappt 2 tim.) 
Totalt 

Misslyckas 26 3 29 

Misslyckats 12 4 16 

Misslyckades 4 1 5 

Misslyckande  18 3 21 

Inte lyckas 9 0 9 

Inte lyckats 2 0 2 

Inte lyckades 2 0 2 

Summa: 73 11 84 
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Däremot drar vi oss för att ge oss in på nya områden då vi tvingas räkna med risken att 

misslyckas, att inte ha kontroll, att framstå som klantiga eller okunniga och därmed 

uppleva negativa känslor. (Lindwall, 2011, s. 53) 

Här vill jag återkoppla till socialkonstruktivismen som menar att vi skapar nya så kallade 

scheman, som utgör våra referensramar, för att förstå och lära oss när vi ställs inför något nytt 

som inte får plats i våra gamla scheman (Imsen, 2006). Den processen kan dock försvåras om 

man har en låg självkänsla (Lindwall, 2011). Vi får exempel på hur informanten upplevt en av 

de förändringar vi kan möta under vår uppväxt i intervjun: 

Och i den åldern… mitt i när man ska hitta sig själv nånstans… och börja bygga på en 

identitet, den man ska vara, den man vill vara… då, det största stödet, mamma och 

pappa, det splittras… 

Jämförelse och självkänsla 

Här ställs Lisa inför en situation som får henne att reagera mycket starkt. Jag minns 

situationen tydligt, och även att jag blev överraskad över reaktionen. Av Lisas berättelse får vi 

veta hur hon jämförde sig med sina bästa vänner under en gemensam lektion i kyrkan, vilket 

bidrog till att situationen upplevdes som mycket jobbig. Hennes reaktioner skulle kunna 

förstås utifrån modellen nedan, citaten är hämtade ur intervjun, och följs av en kommentar där 

jag reflekterar över sambandet mellan faktorerna och citaten. Lindwall (2011) beskriver tre 

faktorer som är centrala för hur social jämförelse påverkar individens självkänsla utifrån 

Abraham Tessers teori om self evaluation maintenance (SEM) (Tesser, 1998, 2000, refererad i 

Lindwall, 2011, s.55):  

___________________________________________________________________________ 

Faktor 1. Prestationen av personen man jämför sig med jämfört med den egna prestationen. 

”Och dom andra var så himla bra…”  

”… det är min stora svaghet och dom är så mycket bättre”  

”… jag kände mig så fruktansvärt mycket sämre… jag tyckte det var så mycket sämre 

än vad dom kunde…” 

Citaten speglar Lisas upplevelse av skillnad mellan henne och de två andra närvarande 

eleverna, hennes bästa vänner. 

Faktor 2. Hur relevant och viktigt området ifråga är för en själv. 

 ”… det var väl en av mina största svagheter… klassisk sång.” 

Jag är inte helt säker på att Lisa ser området klassisk sång som särskilt viktigt för henne, 

däremot har hela intervjun genomsyrats av hennes rädsla för att misslyckas, oavsett område. 

Och sett ur perspektivet att sången i sig är ett ”område” kan vi utgå från att det är viktigt – det 

är hennes huvudinstrument, huvudämne på gymnasiet. Vid ett annat tillfälle, angående kritik, 

säger hon: 

”Men det var nånting som var jättejobbigt för det var ju nånting som jag brydde mig 

om. Jag ville ju att folk skulle tycka att jag var bra.” 
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Faktor 3. Relationen till personen man jämför sig med, det vill säga hur nära man känner 

personen.  

”Och det var ändå mina två bästa kompisar!” 

”… och jag tyckte även att dom här tjejerna vi hade med då, var ju bland dom 

duktigaste vi hade i klassen, inte bara det här, utan med allt. Dom jag såg upp till och 

försökte lära mig av.” 

Som jag beskrivit tidigare påverkas vi, enligt Tessers teori, mer negativt om vi känner 

personen vi jämför oss med väl (Lindwall, 2011). 

_________________________________________________________________________ 

 

Det är lätt att ha föreställningar om hur låg självkänsla kommer till uttryck, men bilden blir 

lite mer komplicerad om man gräver lite djupare. Enligt Lindwall (2011) visar forskning på 

området att dessa personer som regel strävar efter en bas för att gilla sig själva, och hittar den 

också, men den är lite mer sårbar och instabil än den vanligtvis är hos människor med hög 

självkänsla. 

En vanlig stereotyp för en person med låg självkänsla är de ständigt går omkring och 

tycker illa om sig själva … och snedvrider information om sig själva till något negativt, 

att de är okänsliga för beröm… (Lindwall, 2011, s. 90) 

Samtalet kring lektionen i kyrkan ägde som sagt rum under det andra intervjutillfället, och 

intressant nog lägger hon då själv ”citationstecken” efter ordet misslyckas: 

 Lisa: … men sen att jag skulle visa utåt också att jag hade misslyckats, inom 

citationstecken… det var bara för mycket. 

Jag: Vad skönt att du i alla fall sätter citationstecken om det nu! 

Lisa: Ja, för det var väl kanske egentligen inte ett misslyckande, men det kände så för 

mig. 

Kanske är det ett uttryck för att hon börjar få lite distans och kan se på situationen utifrån? Att 

sätta ord på upplevelsen verkar ha fått ”misslyckandet” att tappa i dignitet, och det kan visa på 

att hon inte har fastnat i upplevelsen. 

Bestämningsfaktorer enligt Lindwall 

Lindwall har i sin bok Självkänsla (2011) beskrivit nedanstående bestämningsfaktorer för 

hög- respektive låg självkänsla. Eftersom min undersökning fokuserat på området sång, har 

jag gjort ett försök att analysera Lisas självbild och självkänsla med ett perspektiv som utgår 

från sången. Jag har kommenterat Lindwalls faktorer i relation till mina resultat på några 

ställen och där lagt in mina kommentarer kursivt. 

 Utvärderar sig själva i neutrala termer – snarare än rent negativa. 

Lisa beskriver sin röst som ”Lite vardaglig … det är inte så krusidulligt, det är ganska 

avskalat… inget speciellt sound, utan jag upplever att det är ganska avskalat och rent, 

bara. Och det trivs jag med.” 
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 De verkar vara osäkra och förvirrade när det gäller vem de är och vad de kan, vilket 

speglas i att deras självbild fluktuerar och förändras från dag till dag, innehåller 

motsägelser och blinda fläckar. 

Här drar jag paralleller till hur Lisa beskrivit att hennes själförtroende varierar 

mellan olika genrer, och även mellan olika områden i livet. 

 Den mindre uttalade självkunskapen gör att de även har färre självresurser (positiva 

aspekter kopplade till deras självbild) och är därmed mer sårbara. När de och deras 

självbild hotas har de färre alternativa positiva bilder av sig själva att falla tillbaka på 

för att bekräfta sig själva och återupprätta en positiv generell självbild. 

  På grund av den sårbarhet för hot som hänger ihop med färre resurser är de främst 

motiverade att undvika misslyckande snarare än att söka framgång. De är därmed 

försiktiga och prioriterar att skydda och bevara den neutrala självbild de redan har 

istället för att försöka förbättra den.  

Här vill jag citera Lisa: ”Och istället för att fokusera på att lära mig och på positiva 

saker så gräver jag ner mig så långt det bara går.” 

Lisa har använt sig av ordet ”misslyckande” i olika former inte mindre än 84 gånger 

under intervjun, de flesta när hon pratar om gymnasietiden, och beskrivit sin rädsla 

för att misslyckas, att hon fastnar i att fokusera på att inte misslyckas istället för att 

lära sig och utvecklas. 

 De förväntar sig att de ska misslyckas och använder bland annat självhandikappande 

beteende för att skapa ursäkter i förväg. När de väl lyckas är de mer skeptiska till 

framgången, beroende på osäkerheten om de har positiva eller negativa kvaliteter och 

tolkar situationer med större fokus på att undvika misslyckande. 

Lisa beskriver hur hon ibland hamnade i det läget där hon förväntade sig att 

misslyckas: ”… och när man hade kämpat så länge så till slut spelade det ingen roll 

vad man gjorde för ingenting skulle ju funka! För då var man ju redan så långt nere 

psykiskt, man hade grävt ner sig så långt att det går inte! Idag kommer det verkligen 

inte att gå.” 

Hon berättade också bland annat hur tankarna vände från triumf efter ett lyckat 

framträdande med sången ”Becasue of you” till att börja tveka om det verkligen var 

så bra som det kändes under och strax efter konserten. 

 För personer med låg självkänsla kan motivet att behålla sin negativa självbild stabil 

övertrumfa behovet att gilla sig själv bättre. 

 De behöver inte ha en rakt igenom negativ syn på sig själva utan kan ha enstaka 

”fickor” i självbilden som är positiva. 

Jag skulle nog beskriva det som att Lisa har fler än enstaka positiva fickor i 

självbilden. 

 Till skillnad mot personer med hög självbild klarar inte de med låg självbild att 

minska gapet mellan sin kompetens och betydelsen av respektive område, till exempel 

kan en person med hög självbild tona ner betydelsen av ett område de inte lyckats på – 

”jag är dålig på tennis, men det spelar ju ingen roll!” 

Kanske hade Lisa kunnat skaka av sig upplevelsen i kyrkan genom att tona ner 

betydelsen av vara bra på klassisk sång? 
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(Modell enligt Lindwall, 2011, ss. 89-91, redigerat av uppsatsens författaren) 

I berättelsen fanns många citat som passade väl in under ovanstående bestämningsfaktorer, 

varför jag valde att ta med dem i undersökningen. Det är inte ett fastställande eller ett 

diagnostiserande av personliga egenskaper utan ett sätt att förstå begreppet självbild utifrån 

detta perspektiv. 

Min undersökning är inte tillräckligt djupgående och utrymmet i denna uppsats är inte stort 

nog – och inte min kunskap på området heller, för att göra en fullständig analys, och citaten 

ovan är trots allt tagna ur sina sammanhang men jag har valt dem för att de känts relevanta i 

detta perspektiv. När jag läste denna lista med bestämningsfaktorer slog det an så många 

strängar att jag inte kunde låta bli att analysera delar av resultatet även ur detta perspektiv. 

Lindwalls tabell som nämnts i avsnittet ”Självkänsla” över de olika typerna av självkänsla, 

som åskådliggör inte bara hög/låg självkänsla utan även stabil/instabil dito var också 

intressant i sammanhanget (se bilaga 1). Man kan se vid genomläsningen av resultatdelen att 

fokus på sådant som kan kopplas till en instabil låg självbild och självkänsla ökar ju högre 

upp i ålder och ju längre in i berättelsen vi kommer.  

För att återkoppla till Riessmans fem nivåer (Johansson A. , 2005), som beskrevs i 

metodavsnittet, kan vi tänka oss att avståndet mellan Lisa upplevelser och hur du eller jag 

uppfattar dem när vi slutligen läser den färdiga texten är tämligen stort. Flera lager av 

tolkning har ägt rum, Lisa har tolkat sina upplevelser och minnen, narrativet är skapat i 

samspel mellan oss båda, jag har tolkat det hon har berättat under transkriberingsarbetet, 

därefter har jag sammanfattat det mycket omfattande textmaterialet till att rymmas i 

resultatdelen, och slutligen tolkas det på nytt varje gång det läses.  

Därtill får vi räkna med att Lisa valt att utelämna delar av sin berättelse, av skäl som helt är 

hennes egna, på samma sätt som du och jag säkerligen skulle välja att utelämna detaljer eller 

helheter som vi av olika skäl inte vill dela med andra. Detta fenomen har även beskrivits av 

Mäkelä (2011). Han skriver: 

Min utgångspunkt är att det inte är möjligt att helt nå en annan människas erfarenheter 

eller upplevelser, men en narrativ ansats gör det möjligt att relatera dessa till egna 

erfarenheter och i förlängningen bilda mönster av betydelse och mening. (Mäkelä, 

2011, s. 23) 

Här kan vi återkoppla till socialkonstruktivismen som jag kort beskrivit under rubriken 

”Teoretiska ingångar”: vi strävar efter mening och sammanhang i våra liv. Med våra 

berättelser skapar vi just mönster av betydelse och mening. Det är min övertygelse att genom 

att lyssna till andras berättelser kan vi förstå dem, och den förståelsen kan i sin tur användas 

för att förstå både oss själva och andra. För att använda Berger och Luckmanns ord: samhället 

är en ”del av en mänsklig värld, skapad av människor, bebodd av människor och i sin tur 

skapande människor i en pågående historisk process” (Berger & Luckmann, 1979, s. 217). 
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Slutdiskussion 

 

For every complex question there is a simple answer, and it´s wrong. 

(H.L. Mencken, 1880 – 1956) 

Den här undersökningen visar att självkänsla är komplext – beroende av olika variabler och 

kan skifta ganska kraftigt beroende på arena. Man kan vara stark på vissa områden och 

samtidig svag på andra och det låter sig inte förklaras så enkelt. Lisa berättar att hon har skinn 

på näsan och starka åsikter och är inte ett dugg rädd för att yttra dem. Hon säger att hon trivs 

med sin röst och skulle inte vilja byta ut den. Så länge hon får hålla sig i sin trygghetszon, och 

sjunga sådant hon vet att hon behärskar, har hon inga problem med svag/låg självkänsla – hon 

säger att hon vet att hon är bra.  

I denna uppsats ser vi att den aktiva sångsocialisationen lika väl som den musikaliska 

socialisationen kom igång relativt sent, runt skolstarten. Möjligen kan det ha en viss inverkan 

på den sångmässiga självbilden på så vis att hon kanske inte hunnit bli trygg i sin sång innan 

det skulle ”bli allvar” av det hela, tankegångar vi hittar hos bland andra Gabrielsson (2014) 

och Sloboda (1986). Hon reflekterar också själv över sin brist på trygghet inom sångområdet i 

intervjun. 

I berättelsen kan vi läsa om ett framträdande av en orädd elvaåring vid julavslutningen, som 

utan förvarning till familj eller vänner, glad i hågen ställer sig och för första gången sjunger 

solo och tycker att det går ”skitbra”. Jag noterar att den gången var det ingen som bett henne 

sjunga, ingen hade några förväntningar – hon har i alla fall inte berättat att skulle vara så. Vad 

vi kan se i berättelsen ställde skolan inga sådana krav, och var det ingen annan som gjorde det 

heller. Situationen var kravlös och belöningen riklig i form av positiv förstärkning genom 

omgivningens och, framför allt, mammans reaktioner.  

Allt här i livet går att ifrågasätta, så även sångundervisning. Men läroplanen kräver att vi ska 

undervisa i musik, och även sång på gymnasiets estetiska program. Krav kan trigga 

prestationsångest, men vi kommer aldrig ifrån att ställa krav i skolan. Utbildning handlar om 

att göra annat än det vi redan kan. Och frågan är också om det behöver betyda slutet att känna 

prestationsångest, eller om det kan leda till utveckling när man väl ”överlevt”? Däremot 

behöver vi som lärare strategier för att minska ”jämförelse- och misslyckandetänket” hos våra 

unga elever, och skapa en miljö som är tillåtande och upplyftande, där vi kan möta deras 

prestationsångest och även avdramatisera genretillhörighet, som i dag delar in eleverna i olika 

fack. Jag tror att ungdomar i tonåren lätt socialiseras in i en situation där det pratas mycket om 

misslyckande och jämförande. 

Där finns också flera faktorer i uppväxtmiljön som mycket väl kan ha lagt grunden till svaga 

områden i hennes självbild. Det hårda, rationella arbetet på gården under uppväxten är en, 

föräldrarnas skilsmässa likaså. Lidman Magnusson (1999) fann mönster i sin undersökning 

som pekar på att även andra faktorer och förhållanden än den musikaliska socialisationen kan 

påverka sångutvecklingen och det samma verkar gälla självbilden relaterat till sång. Behovet 

av att rationalisera kan också relateras till den rationaliseringsprocess som hela samhället 

genomgår. Persson beskriver detta i kapitlet ”Musikern och rationaliseringsprocessen” (1996). 
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Sedan kan man också ifrågasätta hur mycket Lisa själv minns från den tidiga barndomen, 

eftersom det inte är helt självklart att vi kommer ihåg till exempel detaljer och kronologi när 

vi blickar tillbaka. 

Man kan också spekulera i att det sociala arvet som beskrivs under rubriken ”Det kalla arvet” 

kan ha betydelse för svårigheter att ta emot beröm; det blir svårt att lita på att folk säger det de 

tänker och känner. I berättelsen beskrivs tillfällen där familjemedlemmar hade sorg, men inte 

pratade om det eller ens visade det. Där kan man kanske anta att ett medvetande etablerades 

om att man kan känna och tycka vissa saker och ge uttryck för något annat. 

Lisa vittnar också om att hon kan ha ”ärvt” svårigheterna att visa känslor och jag kan tänka 

mig att även Lisas svårigheter att visa sig svag hänger ihop med detta tema: 

Jag tror att det är min akilleshäl att jag får absolut inte visa mig svag, under inga 

omständigheter alls. Då faller liksom allt som man byggt upp, på nåt vis… 

Detta för tankarna till Goffman (1958) som menar att vi alla spelar roller och bär masker. 

Goffman har även beskrivit hur vi ofta arbetar hårt för att upprätthålla den roll vi vill ha. I det 

perspektivet kan man fundera över vilka roller alla aktörer i denna uppsats spelat. Vilken roll 

har informanten valt att ha inför mig? Inför klasskompisarna? Vilka roller har hennes 

klasskompisar valt? Vilken roll har jag valt, dels under Lisas gymnasietid, dels under 

intervjun? Det är inte givet att eleverna väljer samma roll när de går in genom dörren till 

sångstudion för en lektion på tu man hand med en lärare, som när de umgås med 

klasskamraterna i skolans kafeteria. Citatet nedan, ur resultatdelen, illustrerar väl hur vi bär 

våra masker: 

Och när jag gick i skolan, upp till 16 år, när man som mest sluten… man blev så less… 

så fruktansvärt trött… av att försöka lösa allting själv… och hålla uppe den här falska 

bilden av mig själv… att allt var bra, fast det inte var bra… 

Kanske kan man ur Goffmans perspektiv se skiftningar i självkänslan som att vi helt enkelt 

väljer att spela olika roller beroende på aktuell scen/arena?  

Det verkar som att Lisas sviktande självbild beror på flera samverkande faktorer, så som till 

exempel sång - och musiksocialisation, en skolmiljö som successivt ställer fler krav och ökar 

förväntningarna, bedömer, jämför och värderar. 

Ett stort mått av självkritik är inte heller ovanligt hos musikstudenter. I resultatet ser vi 

exempel hur en enda ton kan ”förstöra alltihop”. Den upplevelsen beskrivs även i en uppsatts 

av Maria Carlsson, där hon intervjuat ett antal sångpedagoger:  

En ton kan förstöra ett helt framträdande bara för att man hakar upp sig på hur man tog 

den fel och då blockeras eleven. (Carlsson, 2007) 

I denna berättelse handlar det dock om en undervisningssituation, inte ett framträdande. 

Om vi ser på resultatet i uppsatsen och på musiksocialisationen i det sociala och kulturella 

perspektivet (Westvall, 2007) ser det ut som att informanten går mot en ny musikalisk 
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socialisationsfas när hon börjar gymnasiet. När man börjar en ny skola, ny utbildning eller 

kanske ett nytt jobb socialiseras man in i nya situationer, i det här fallet en situation där man 

dels blir jämförd med- och ska konkurrera med andra. Det innebär så klart också en stimulans 

att befinna sig i en miljö där många musikbegåvade och sångkunniga ungdomar samlats för 

att förkovra sig och utvecklas. Men här sker ett sorts skifte i socialisationen, och har man inte 

en hög självbild att falla tillbaka på när man plötsligt ska jämföras med – och jämför sig själv 

med andra och kanske möts av kritik, kan man falla tillbaka och börja tvivla på sig själv.  

 

Situationen tycks bli värre och värre ju mer hon så att säga professionaliseras, och den nya 

fasen inleddes kanske redan under högstadietiden, men intensifierades när hon började 

gymnasiet. Och ju mer kunskap man erövrar desto mer inser man så lite man kan, och har 

man då en instabil låg självbild (Lindwalls uttryck, se tabell 1, bilaga 1) är det lätt att börja 

ifrågasätta sig själv. Detta är en mycket intressant aspekt av den musikaliska socialisationen 

som skulle vara intressant att undersöka vidare. 

Georgii-Hemming & Westvall pekar i en gemensam artikel i British Journal of Music 

Education (2010, vol. 27, nr 1) på att musikundervisningen i skolan idag består till stor del av 

att spela pop- och rockmusik, som eleverna i regel redan har med sig i bagaget när de kommer 

till skolan. Musiklärarna väljer låtar utifrån hur lätta de är att spela och det ser ungefär lika ut i 

hela Sverige. De skriver att det ser ut som att enklare poplåtar har blivit både innehåll, metod 

och mål i musikundervisningen, trots att läroplanen säger att vi ska arbeta med olika genrer 

och kulturtraditioner (Skolverket, 2014). Eleverna socialiseras på så vis in i en pop- och 

rockgenre som blir norm. Kollisionen kan då bli kännbar när man börjar studera musik på 

gymnasiet där läroplanen kräver sång och spel i olika genrer (och där det finns mer utrymme 

ur tidssynpunkt), i synnerhet om eleven bär på en låg självkänsla, vilket Lisas berättelse ger 

exempel på. Johan Söderman menar i en artikel i tidskriften Fotnoten (2010) att 

musikundervisningen i grundskolan behöver reformeras, och jag är böjd att hålla med. Pop 

och rock har sin givna plats, men som det är nu på bekostnad av andra genrer och musik från 

andra kulturer. 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte har varit att försöka förstå mekanismerna runt självbild-självkänsla-självförtroende 

i relation till sångundervisning, främst på gymnasiet, ur ett sångsocialisationsperspektiv, med 

en narrativ djupintervju som verktyg. Resultatet av denna undersökning ger oss viktig 

information om hur dessa mekanismer kan fungera och hur vi som lärare kan förstå våra 

elever bättre, med avstamp i en elevs berättelse. Vi kan även få en djupare förståelse för 

villkoren för lärande i sång och vad som påverkar en undervisningssituation. 

Livspusslet blir allt svårare för barnfamiljer att få ihop, jag läser det i tidningar och hör om det 

på TV. Min egen familj är inget undantag. I det perspektivet är det intressant att notera är att 

Lennart Hammar ställer frågan i sin uppsats om det finns plats för sångsocialisation i svenskt 

familjeliv 2003 (Hammar, 2003)? 

Uppsatsens frågeställningar har jag besvarat mer utförligt under respektive rubrik tidigare i 

analysdelen. Vi har fått exempel på hur tidiga sångupplevelser kan komma till uttryck och jag 
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har summerat några här ovan under rubriken med frågans namn. Framträdande i detta fall är 

att sången inte var en central del under de första levnadsåren utan kom igång relativt sent. 

 

Visar då livsberättelsen sambandet mellan den tidiga sång- och musiksocialisationen och 

självbilden relaterad till sång i övre tonåren? I takt med stigande förväntningar hos 

omgivningen, blandat med mötet av kritik, ökade nervostiten inför framträdanden samtidigt 

som självförtroendet sjönk. Det är ett mönster vi kan förvänta oss med en elev med låg 

instabil självkänsla (Lindwalls uttryck, se tabell 1, bilaga 1), enligt Lindwall (2011). När 

sedan eleven träder in i en ny musikalisk socialisationsfas, som till exempel att börja på 

Musikestetsikt program, kan detta bli än tydligare. 

På vilket sätt kan vi lärare förstå hur sångsocialisationen under uppväxten påverkar 

självbilden med relation till sång? Generellt kan vi se i denna underökning att självbilden är 

mycket komplex och består av många lager. Den är beroende av många olika faktorer kan 

variera mellan dessa lager, eller områden. En tuff elev som verkar ha skinn på näsan kan vara 

osäker och ”liten” inom sångområdet, eller till och med delar av sångområdet och detta kan 

härröras från tidigare upplevelser och socialisationen – både inom sången, men även inom 

andra områden. 

Jag har varken haft tid, utrymme eller ambitionen att undersöka alla aspekter av sång och 

sångundervisning i denna uppsats. Mitt fokus har varit att försöka förstå mekanismerna runt 

självbild-självkänsla-självförtroende i relation till sångundervisning, ur ett 

sångsocialisationsperspektiv, med en narrativ djupintervju som verktyg.     

 

Relevansen för oss som lärare då? Spelar det någon roll om vi förstår våra elevers reaktioner? 

Är det avgörande för undervisningen på något vis att vi förstår att det kan vara skillnad i 

självbilden mellan en elev som sjungit sedan koltåldern och en elev som upptäckte att hon 

kanske kunde sjunga i femte klass? Blir vi bättre pedagoger om vi kan förutse en elevs 

reaktion med tårar på grund av att hon förväntar sig ett misslyckande? 

 

För mig är svaret på samtliga frågor – självklart! Svårigheten ligger dock, som jag ser det, i att 

känna våra elever på ett tillräckligt djupt plan. Relationen mellan en sångelev och sångläraren 

blir ofta tämligen nära, inte minst med anledning av att vi möts på tu man hand varje vecka.  

Men det tar självklart tid, om vi inte redan känner eleven sedan länge. Men om vi bär med oss 

en elevs berättelse, kanske Lisas, kan vi med den som utgångspunkt vara bättre rustade att 

förstå andra elever vi möter, och deras reaktioner.  

 

Fortsatt forskning 

Området med nya faser i den musikaliska socialiseringsprocessen, där man utsätts för nya 

förhållanden när man till exempel börjar på ett Musikestetiskt program och ska jämföras och 

konkurrera, är ett område som kan vara intressant att forska mer i. Det finns inte så mycket att 

läsa om denna process ännu, trots att de flesta av oss som utbildat oss inom musiken känner 
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igen oss allt för väl i dessa våndor och välsignelser. Kanske kan man också gå vidare och 

utöka antalet informanter i en större studie. 

Lisa igen: 

Jag tror jag hade lärt mig otroligt mycket… eller jag hade utvecklats mycket om hade 

fått tänka till då som jag har gjort nu, under tiden vi har suttit och pratat. Jag har nog 

aldrig tänk igenom… under den tiden man gick på estet, då jag hade mina perioder när 

man kört fast, då tänkte man aldrig på vad som kunde ha varit grunden till det, utan då 

fokuserade man bara på att det var dåligt då. Men hade man haft ett sånt här samtal, då 

hade man fått tänka till och då hade man kanske agerat annorlunda, och tagit till andra 

metoder hos mig själv för att försöka hantera dom här perioderna, då jag tycker att jag 

misslyckats, annorlunda. … Och lite varför jag tror att jag reagerar som jag gör. Och 

varför jag väljer att fokusera på mina misslyckanden och inte på det jag lyckas med… 

Hur litet misstaget än är. Eller misslyckandet än är. 

Genom mitt arbete med narrativ metod väcktes mitt intresse för att arbeta mer reflexivt i 

undervisningen: Att ge eleverna tiden och möjligheten att analysera sina egna reaktioner 

genom reflektion kanske skulle ha betydelse för deras utveckling? Det var fascinerande att 

höra hur informanten i min intervju själv kom till insikter och drog slutsatser med det egna 

berättandet som bas, vilket gav henne (och mig) ny förståelse för sina reaktioner och den 

frustration hon känt i olika sammanhang.  

 

Det skulle vara intressant att följa upp denna studie med försök i det Musikestetiska 

programmet att arbeta med reflekterande samtal mellan elev och lärare i sångämnet. Här 

skulle man kunna undersöka om de insikter och slutsatser det kan ge, kan leda till snabbare 

utveckling och kanske ett mindre prestigefyllt förhållningssätt – och därmed mer välmående 

elever? 

Slutord 

Så här i efterhand kan jag konstatera att narrativet som metod inte är ett enkelt val. Den bjuder 

på flera svårigheter och kräver en omfattande bearbetning efter genomförd intervju. Dessutom 

uppträder etiska frågeställningar om hur resultatet ska presenteras i analys och diskussion, det 

kan i stora delar bli utelämnande för informanten, och därför har jag också utelämnat delar i 

berättelsen. Men å andra sidan har dessa aspekter diskuterats med informanten före och under 

genomförd intervju, se ”Etiska överväganden”. Man kan heller inte utelämna Lisa i analys och 

diskussion, eftersom uppsatsen trots allt bygger på Lisas livsberättelse. Jag anser ändå att 

uppsatsen håller ihop och är konsekvent för att Lisas livsberättelse och analysen av den 

samma är relevant och görs ur en mångfald av perspektiv. Den innehåller också mycket 

information som vi pedagoger kan lära oss av och använda för att utveckla vår undervisning. 

 

 



 

47 
 

Litteraturförteckning 
 

Tryckta källor 

Barleboo Wennberg, S. (2010). Socialkonstruktivism - positioner, problem och erspektiv. Malmö: Liber 

AB. 

Barrett, M. S. (2009). Narrative inquiry in music education: troubling certainty. New York: New York 

Springer. 

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1979). Kunskapssociologi - hur individen uppfattar och formar sin socila 

verklighet. Falun: Scandbook AB. 

Bruner, J. (1987). Life as Narrative. Social Research, Vol 54 No 1, 11-32. 

Brytting, T. (2011). Yrkesetiska principer. i A. B. Olof Hülphers, Läranens handbok (ss. 277-287). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Carlsson, M. (2007). Klassisk sång från topp till tå. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 

Musik och Medier. 

Cullberg Weston, M. (2005). Ditt inre centrum: om självkänsla, självbild och konturen av dig själv. 

Stockholm: NoK. 

Eriksson, E. H. (2004). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur. 

Georgii Hemming, E., & Westvall, M. (2010, vol. 27, nr 1). Music education - a personal matter? 

Examining the current discourses of music education in Sweden. British Journal of Music 

Education, 21-33. 

Georgii-Hemming, E. (2005). Berättelser under deras fötter - fem musiklärares livshistorier. Örebro: 

Örebro Universitet. 

Goffman, E. (1958). Jaget och maskerna - En studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: Nordstets 

Akademiska Förlag, 2004. 

Guvå, G. (1985). Från jag till vi - grupputveckling i förskola och skola. Stockholm: Liber. 

Hammar, L. (2003). Inga Olsson Ekströms liv och pedagogiska insats. En dokumentation av 

verksamhet med sångsvaga barn. Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forskning, 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Harris, J. R. (1998). Myten om föräldrars makt. Stockholm: Sfph. 

Havnesköld, L., & Risholm Mothander, P. (2009). Utvecklingsspykologi. Stockholm: Liber. 

Imsen, G. (2006). Elevens värld : introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. 



 

48 
 

Irving, D. (1987). Yrke Musiker : Tankar kring musikkommunikation. Stockholm: Rikskonserter. 

Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, C. (1999). Narrativ forskning - biografiskt perspektiv på berättelser. Linköping: Filosofiska 

Fakulteten, Linköpnings Universitet. 

Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lidman Magnusson, B. (1988). Varför sjunger inte Adam och Eva? Stockholm: Norstedts juridik AB. 

Lidman Magnusson, B. (1999). Att sjunga eller inte sjunga. Samverkande faktorer av betydelse för 

sångutveckling. Stockholm: Centrum för Musikpedagogisk Forskning, Kungliga 

Musikhögskolan/Stockholms Universitet. 

Lindwall, M. (2011). Självkänsla: bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Mäkelä, E. (2011). Slöjd som berättelse - om skolungdom och estetiska perspetiv. Umeå: Print & 

Media, Umeå Universitet. 

Persson, R. S. (1996). Psyke, stress och konstnärlig frihet: en ansats till en yrkesmusikalisk 

psykosomatik. Stockholm: KMH förl. (Musikhögsk.). 

Prisma. (1990). Prismas upslagsbok. Jyväskylä, Finland: Bokförlaget Prisma. 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011. Stockhom: Fritzes. 

Söderman, J. (den 15 12 2010). Fotnoten. Hämtat från Fotnoten: 

http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2010/12/15/musikundervisningen-alltfor-

enkelsparig den 11 Januari 2014 

Westvall, M. (2007). Webs of Musical Significanse: A study of stundent-teacher´s musical socialisation 

in Irland and Sweden. Dublin: VDM Verlag. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Elektroniska källor 

Gabrielsson, A. (den 10 Januari 2014). Musikpsykologi. Hämtat från Nationalencyklopedin: 

musikpsykologi. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/musikpsykologi, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-10. den 10 Januari 2014 

Nationalencyklopedin. (den 04 10 2013). Socialisation. Hämtat från Nationalencyklopedin: 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/socialisation den 04 10 2013 

Skolverket. (den 12 01 2014). Läroplaner, ämnen och kurser i grundskolan. Hämtat från Läroplaner, 

ämnen och kurser i grundskolan: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/musik den 11 Januari 2014 



 

49 
 

 

Skolverket. (den 11 01 2014). Läroplaner, ämnen och kurser, gymnasieskola, musik. Hämtat från 

Läroplaner, ämnen och kurser, gymnasieskola, musik: http://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=MUS&lang=sv&tos=gy den 11 Januari 2014 

Sloboda, J. A. (1986). The Musical Mind. Hämtat från Umeå Universitetsbibliotek: 

http://www.oxfordscholarship.com.proxy.ub.umu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780198521

280.001.0001/acprof-9780198521280-chapter-6 den 10 Januari 2014 

Söderman, J. (den 15 12 2010). Fotnoten. Hämtat från Fotnoten: 

http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2010/12/15/musikundervisningen-alltfor-

enkelsparig den 11 Januari 2014 

 

Övriga källor 

Nygren Verbeij, S. (den 29 05 2012). Lektionsanteckningar. Opublicerade anteckningar. Örnsköldsvik 

 

  

 



 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Tabell 1 

Bilaga 2 Begreppstavla 

Bilaga 3 Informationsbrev 

Bilaga 4  Intervjufrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 

 

 

Tabell 1: Definitioner av självkänsla, enligt Lindwall (2011). 

 

Tabell 1 Olika typer av självkänsla beroende på dess stabilitet. Modifierad efter Kernis (1993). 

Typ av självkänsla Psykologiska kännetecken och manifesteringar 

Stabil hög  Trygg i positiva känslor om självet 

Inte lätt hotad 

Inte särskilt reaktiv på specifika positiva eller negativa händelser 

 

Instabil hög Ömtålig/sårbar självuppfattning 

Lätt hotad 

Starka negativa reaktioner på negativ utvärdering 

Försöker bättra på/försköna positiva utvärderingar 

 

Instabil låg Mer tålig/motståndskraftig än individer med stabil låg självkänsla 

Försöker undvika kontinuerliga negativa känslor om självet 

Mindre starka reaktioner på negativ utvärdering 

Ökad användning av strategier för att motverka negativ påverkan av 

hotfulla händelser 

Reagerar inte särskilt positivt på positiva händelser 

 

Stabil låg Kontinuerligt negativ självkänsla 

Få försök att motverka negativ feedback eller ta till sig positiv feedback 

och information 

 

 

(Lindwall, 2011, s. 93, tabell 5.1) 
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Socialpsykologi (Hur vi påverkas av andra människor, relationer) 

Tesser (Self Evaluation Maintenance), Mead, Goffman, Lindwall, 

 

 

Socialkonstruktivism (Vi skapar vår egen verklighet) 

Bruner (kognitivism), Berger & Luckmann (Kunskapssociologi),  

Barlebo Wennberg (Socialkonstruktivism), Goffman, Lindwall (John Dewey, Piaget ) 

 

 

 

Sociologi   

                      (Sociala processer)   Musiksocialisation 

 

 

 

                    Sociokulturell teori  Socialisationsteori 

                               Vygotskij   Hammar, Lidman Magnusson, Westvall 

 

 

     

Musikpsykologi (Psykologiska & sociala faktorer) 

   Alf Gabrielsson, Persson, Sloboda (kognitivism), 
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Bilaga 3 

Örnsköldsvik 2013-10-25 

Hej! 

Du är utvald och inbjuden till att medverka i en studie som är en del av mitt examensarbete 

vid VAL-utbildningen, Umeå Universitet. Som medvekande kommer du att bli intervjuad i 

enlighet med en vetenskaplig metod som kallas narrativ intervju, eller enklare uttryckt; jag 

vill höra din livsberättelse. 

Det jag är ute efter är hur ditt liv med sången har sett ut så här långt. 

Jag kommer att ställa ett antal frågor som jag förberett, och utöver det antagligen ett antal 

följdfrågor. Det är viktigt för studiens resultat att du känner dig trygg i situationen. Du kan när 

som helst välja att avbryta, ta paus, eller t.ex. ställa frågor. Intervjun kommer att ske i viss 

mån i samtalsform, där du är den som ”pratar mest”. Jag vill betona att det inte är ett 

”terapeutiskt” samtal, utan jag vill höra din historia. 

Du garanteras fullständig anonymitet i enlighet med Vetenskapsrådets principer för att skydda 

informanterna (www.vr.se). Ålder och kön kommer att nämnas i skrift, ditt namn kommer att 

bytas ut mot ett fingerat (för)namn (inget efternamn kommer att finnas i skrift) och 

bostadsorten nämnas som t.ex. ”en typisk norrländsk stad”. Ingen utom författaren 

(undertecknad) kommer att lyssna på inspelat material, och ingen är, eller kommer att bli 

informerad om din identitet. 

Det inspelade materialet kommer att transkriberas (omvandlas till text) och delar av det 

kommer att citeras i uppsatsen - som kan komma att publiceras. Åter igen: Du förblir 

fullständigt anonym. Om du så önskar kan du få ta del av och kommentera utskrift/analys. 

 

Tusen tack för att du ställer upp med din tid och din livsberättelse! 

 

 
Susanne Nygren Verbeij 

Student, Umeå Universitet 

 

Handledare: 

Lorentz Edberg,  

doktorand, Umeå Universitet 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Bilaga 4 

Intervjufrågor - Narrativ undersökningsmetod  

 

1. Berätta om ditt (sång)-liv! Börja från födseln (eller före!). 

2. Hur ser/såg din familj ut (syskon etc.)? 

3. Din relation/musikaliska relation till övriga familjen? 

4. Sång när du var liten? 

5. Sång i a) förskolan? 

 b) grundskolan?  

 c) gymnasiet? 

6. Hur kom det sig att sången blev ditt huvudinstrument? 

7. Beskriv din relation till sången. 

8. Beskriv din relation just din egen sång. 

9. När känns det riktigt bra – och när känns det mindre bra?  

10. Ser du annorlunda på din egen sång idag mot när du gick gymnasiet? 

 

 

 

Min avsikt är att genomföra en halvstrukturerad och tematiskt guidad intervju. Med 

halvstrukturerad menas att man i förväg bestämt ett begränsat antal huvudfrågor som 

kan komma att byta plats med varandra, eller till och med bytas ut mot andra 

frågeställningar beroende på vilken vändning intervjun tar. 

 

 

Tänkbara följdfrågor: 

 Hur? 

 Varför? 

 När? 

 På vilket sätt? 

 Förklara… 

 Kan du utveckla…? 

 

Teman: 

Familj 

Sång & musik 

Musikalisk självkänsla 


